
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ
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191 ม.9  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ทุ่งอรุณ
  เขต/อําเภอ โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  30190

พืนที 69.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 8,052 คน

ชาย 3,956 คน

หญิง 4,096 คน

ข้อมูล ณ วันที 21 พฤศจิกายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 27,426,529.59 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 4,529,073.89 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,640,601.49 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 2 โครงการ รวม 192,000.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 3,799,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 47,413,155.62 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 806,992.99 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 161,878.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 209,955.84 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 10.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 23,779,787.29 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 22,454,531.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 159,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 35,889,418.65 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 13,320,017.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,965,434.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,392,215.74 บาท

งบลงทุน จํานวน 887,000.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,324,751.91 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 159,000.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 5,570,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 1,730,500.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 837,080.29 835,000.00 835,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 195,590.40 182,000.00 182,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 251,412.45 250,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 640.00 161,500.00 161,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,284,723.14 1,430,500.00 1,430,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 22,574,849.15 21,433,500.00 21,770,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 22,574,849.15 21,433,500.00 21,770,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 21,842,267.00 20,900,000.00 21,800,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 21,842,267.00 20,900,000.00 21,800,000.00

รวม 45,701,839.29 43,764,000.00 45,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 13,107,319.00 14,592,488.00 13,904,753.00

งบบุคลากร 12,006,603.00 13,680,340.00 13,487,440.00

งบดําเนินงาน 7,271,862.50 7,863,572.00 9,218,207.00

งบลงทุน 5,149,910.00 4,449,600.00 4,884,600.00

งบรายจ่ายอืน 18,000.00 19,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,128,140.52 3,159,000.00 3,485,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 40,681,835.02 43,764,000.00 45,000,000.00

รวม 40,681,835.02 43,764,000.00 45,000,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 12,384,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 671,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,950,807

แผนงานสาธารณสุข 535,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 653,500

แผนงานเคหะและชุมชน 3,361,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 230,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 180,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,377,000

แผนงานการเกษตร 752,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 13,904,753

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 45,000,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,429,560 630,780 1,839,000 8,899,340

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,813,160 0 0 2,813,160

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,616,400 630,780 1,839,000 6,086,180

งบดําเนินงาน 2,356,000 213,000 596,000 3,165,000

    ค่าตอบแทน 307,000 58,000 316,000 681,000

    ค่าใช้สอย 1,275,000 145,000 190,000 1,610,000

    ค่าวัสดุ 446,000 10,000 80,000 536,000

    ค่าสาธารณูปโภค 328,000 0 10,000 338,000

งบลงทุน 62,600 21,000 35,900 119,500

    ค่าครุภัณฑ์ 62,600 21,000 35,900 119,500

งบรายจ่ายอืน 20,000 0 0 20,000

    รายจ่ายอืน 20,000 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 11,000 170,000 0 181,000

    เงินอุดหนุน 11,000 170,000 0 181,000

                                             รวม 8,879,160 1,034,780 2,470,900 12,384,840

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 231,000 0 231,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 231,000 0 231,000

งบดําเนินงาน 145,000 195,000 340,000

    ค่าตอบแทน 30,000 0 30,000

    ค่าใช้สอย 100,000 145,000 245,000

    ค่าวัสดุ 15,000 50,000 65,000

งบลงทุน 0 100,000 100,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 100,000 100,000

                                             รวม 376,000 295,000 671,000

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 2,062,000 0 0 2,062,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,062,000 0 0 2,062,000

งบดําเนินงาน 410,000 2,431,707 135,000 2,976,707

    ค่าตอบแทน 115,000 0 0 115,000

    ค่าใช้สอย 155,000 858,890 135,000 1,148,890

    ค่าวัสดุ 110,000 1,572,817 0 1,682,817

    ค่าสาธารณูปโภค 30,000 0 0 30,000

งบลงทุน 97,900 0 450,200 548,100

    ค่าครุภัณฑ์ 97,900 0 186,200 284,100

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 264,000 264,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,364,000 0 2,364,000

    เงินอุดหนุน 0 2,364,000 0 2,364,000

                                             รวม 2,569,900 4,795,707 585,200 7,950,807



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 195,000 0 195,000

    ค่าใช้สอย 175,000 0 175,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 0 340,000 340,000

    เงินอุดหนุน 0 340,000 340,000

                                             รวม 195,000 340,000 535,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 324,000 0 324,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 324,000 0 324,000

งบดําเนินงาน 59,500 270,000 329,500

    ค่าตอบแทน 34,500 0 34,500

    ค่าใช้สอย 15,000 270,000 285,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                                             รวม 383,500 270,000 653,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,634,100 0 0 1,634,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,634,100 0 0 1,634,100

งบดําเนินงาน 837,000 0 50,000 887,000

    ค่าตอบแทน 382,000 0 0 382,000

    ค่าใช้สอย 130,000 0 50,000 180,000

    ค่าวัสดุ 325,000 0 0 325,000

งบลงทุน 240,000 0 0 240,000

    ค่าครุภัณฑ์ 240,000 0 0 240,000

งบเงินอุดหนุน 0 600,000 0 600,000

    เงินอุดหนุน 0 600,000 0 600,000

                                             รวม 2,711,100 600,000 50,000 3,361,100



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 230,000 230,000

    ค่าใช้สอย 230,000 230,000

                                             รวม 230,000 230,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ รวม

งบดําเนินงาน 180,000 180,000

    ค่าใช้สอย 180,000 180,000

                                             รวม 180,000 180,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบดําเนินงาน 500,000 0 500,000

    ค่าใช้สอย 200,000 0 200,000

    ค่าวัสดุ 300,000 0 300,000

งบลงทุน 50,000 3,827,000 3,877,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 50,000 3,827,000 3,877,000

                                             รวม 550,000 3,827,000 4,377,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 337,000 0 337,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 337,000 0 337,000

งบดําเนินงาน 125,000 290,000 415,000

    ค่าตอบแทน 29,000 0 29,000

    ค่าใช้สอย 56,000 290,000 346,000

    ค่าวัสดุ 40,000 0 40,000

                                             รวม 462,000 290,000 752,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,904,753 13,904,753

    งบกลาง 13,904,753 13,904,753

                                             รวม 13,904,753 13,904,753



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 12,384,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 671,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,950,807

แผนงานสาธารณสุข 535,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 653,500

แผนงานเคหะและชุมชน 3,361,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 230,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 180,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,377,000

แผนงานการเกษตร 752,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 13,904,753

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 45,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติมจนถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ และโดยอนุมัติของนายอําเภอโชคชัย

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 45,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
45,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที
ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา



ข้อ 7. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตาม
บัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(สิบเอกพิสิษฐ์  พงศ์พัชรพร)

ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ

อนุมัติ

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

(นายบัลลังก์  ไวทย์ศิริ)

ตําแหน่ง นายอําเภอโชคชัย



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ
อําเภอ โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 693,199.00 754,442.00 720,000.00 0.00 % 720,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 101,777.44 63,778.29 80,000.00 0.00 % 80,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 11,486.00 8,770.00 11,000.00 0.00 % 11,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 1,880.00 10,090.00 24,000.00 0.00 % 24,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 808,342.44 837,080.29 835,000.00 835,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 2,820.00 15,135.00 24,000.00 0.00 % 24,000.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 564.00 3,027.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 271.60 2,724.40 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 2,853.00 3,486.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 560.00 580.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 22,033.00 84,894.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 78,900.00 82,200.00 78,000.00 0.00 % 78,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 1,521.00 1,644.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 1,900.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 109,522.60 195,590.40 182,000.00 182,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 234,555.54 251,412.45 250,000.00 0.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 234,555.54 251,412.45 250,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 1,000.00 0.00 160,000.00 0.00 % 160,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 220.00 640.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 1,220.00 640.00 161,500.00 161,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     รายได้จากทุนอืนๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 470,495.37 558,604.14 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 6,020,938.60 8,538,597.39 10,500,000.00 0.00 % 10,500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 3,596,410.78 3,520,487.52 3,500,000.00 0.00 % 3,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 186,081.92 343,327.78 190,000.00 0.00 % 190,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 1,658,140.55 1,864,373.40 1,700,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 3,566,674.02 3,668,406.58 2,900,000.00 70.22 % 4,936,500.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 3,156.00 3,161.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 619,914.88 2,495,206.71 1,400,000.00 0.00 % 1,400,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 39,728.32 52,252.07 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 775,526.00 1,530,432.56 860,000.00 0.00 % 860,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 16,937,067.44 22,574,849.15 21,433,500.00 21,770,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 9,255,489.00 21,842,267.00 20,900,000.00 4.31 % 21,800,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 9,255,489.00 21,842,267.00 20,900,000.00 21,800,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 27,346,197.02 45,701,839.29 43,764,000.00 45,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 45,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 835,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 720,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 80,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 11,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 24,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 182,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 24,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 7,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง จํานวน 5,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 78,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 250,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 161,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 160,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท
รายได้จากทุนอืนๆ จํานวน 1,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,770,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 300,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 190,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,936,500 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 3,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 1,400,000 บาท
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 860,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 500 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 21,800,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 21,800,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 0.00 0.00 44,340.00 200 % 133,020

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 0.00 0.00 3,510.00 200 % 10,530

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 0.00 0.00 3,510.00 200 % 10,530

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 0.00 0.00 7,560.00 200 % 22,680

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 2,692,800.00 2,600,361.00 2,509,600.00 1.61 % 2,550,000

เงินค่าตอบแทนอืน 0.00 0.00 0.00 86,400.00 0 % 86,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 2,692,800.00 2,600,361.00 2,654,920.00 2,813,160

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 2,188,176.00 1,932,020.00 1,886,216.00 2.89 % 1,940,680

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 130,500.00 191,967.00 252,000.00 0 % 252,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 1,470,432.00 1,424,809.00 1,400,000.00 -8.66 % 1,278,720

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 140,600.00 135,799.00 145,000.00 0 % 145,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 3,929,708.00 3,684,595.00 3,683,216.00 3,616,400

รวมงบบุคลากร 0.00 6,622,508.00 6,284,956.00 6,338,136.00 6,429,560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ
อําเภอโชคชัย    จังหวัดนครราชสีมา
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 278,110.00 57,775.00 332.71 % 250,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 25,000.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 47,850.00 36,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 12,260.00 11,100.00 47,300.00 -78.86 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 60,110.00 350,210.00 152,075.00 307,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 231,646.00 182,422.00 200,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 63,115.00 242,140.00 66,000.00 6.06 % 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกประเทศของพนักงนส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบ

0.00 59,512.00 0.00 130,000.00 -100 % 0

2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์
ปรปกครองส่วนท้องถินหรือการเลือกตัง
ทีกฏหมายกําหนด

0.00 720.00 0.00 0.00 0 % 0

3)  โครงการอบรมทัศนศึกษา  ดูงานเพือ
พิมศักยภาพแก่บุคลากร  ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.และผู้นําท้องถิน

0.00 0.00 397,200.00 0.00 0 % 0

3) โครงการอบรมทัศนศึกษา ดูงานเพือ
พิมศักยภาพแก่บุคลากร ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.และผู้นําท้องถิน

0.00 0.00 0.00 407,225.00 -100 % 0
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3)โครงการอบรมทัศนศึกษา ดูงานเพือ
เพิมศักยภาพแก่บุคลากร ผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.และผู้นําท้องถิน เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ฯลฯ เพือเพิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

0.00 328,835.00 0.00 0.00 0 % 0

4)โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบอินเตอร์
เน็ต เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตเครือข่ายภาย
ในสํานักงาน

0.00 29,400.00 0.00 0.00 0 % 0

5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ของเจ้าหน้าทีท้องถินองค์การบริาหรส่วน
ตําบลทุ่งอรุณ 

0.00 0.00 0.00 83,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกประเทศของพนักงนส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกประเทศของพนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ 

0.00 0.00 52,780.00 0.00 0 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการโคราชเมืองสะอาด (ทุ่งอรุณน่า
อยู่) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ของเจ้าหน้าทีท้องถินองค์การบริาหรส่วน
ตําบลทุ่งอรุณ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการอบรมทัศนศึกษา ดูงานเพือพิม
ศักยภาพแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.และผู้นําท้องถิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือการเลือก
ตังทีกฎหมายกําหนด ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

◌ึ4) โครงการโคราชเมืองสะอาด (ทุ่ง
อรุณน่าอยู่) 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

◌ึ7) โครงการโคราชเมืองสะอาด (ทุ่ง
อรุณน่าอยู่) 0.00 0.00 54,842.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 110,236.92 62,745.04 80,000.00 25 % 100,000

วันทีพิมพ์ : 21/11/2561  15:41:01 หน้า : 3/49
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รวมค่าใช้สอย 0.00 823,464.92 992,129.04 1,016,225.00 1,275,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 66,383.00 72,513.00 110,000.00 -27.27 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 5,000.00 4,900.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 36,904.00 23,566.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 18,949.00 42,760.37 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 124,984.30 157,101.00 180,000.00 0 % 180,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 97,300.00 47,540.00 120,000.00 -41.67 % 70,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 349,520.30 348,380.37 566,000.00 446,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 176,986.12 171,388.64 235,000.00 -14.89 % 200,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 5,115.00 16,500.00 18,000.00 -88.89 % 2,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 1,284.00 1,284.00 20,000.00 -75 % 5,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 95,008.52 97,289.76 100,000.00 20 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 278,393.64 286,462.40 374,000.00 328,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,511,488.86 1,977,181.81 2,108,300.00 2,356,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บานเลือน 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

1) พัดลมไอนําแบบตังพืน   จํานวน 4 
ตัว ตัวละ 25,000 บาท 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

2) ตู้เหล็ก 4 ลินชัก 0.00 0.00 0.00 15,800.00 -100 % 0
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2) โต๊ะหมู่บูชา 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา
กว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิลแค็บ จํานวน 
1 คัน

0.00 779,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1) ถังต้มนําไฟฟ้า (คูลเลอร์) 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer ) 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

1.จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 50,703.77 0.00 50,000.00 -100 % 0

เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเดิม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 829,703.77 125,300.00 83,800.00 62,600

รวมงบลงทุน 0.00 829,703.77 125,300.00 83,800.00 62,600

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 18,000.00 18,000.00 19,000.00 -100 % 0

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 18,000.00 18,000.00 19,000.00 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 18,000.00 18,000.00 19,000.00 20,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 10,000.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนชององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 41,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 10,000.00 41,000.00 22,000.00 11,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 10,000.00 41,000.00 22,000.00 11,000

รวมงานบริหารทัวไป 0.00 8,991,700.63 8,446,437.81 8,571,236.00 8,879,160

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 409,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 221,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0.00 630,780

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 630,780

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 58,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 58,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการฝึกอบรมด้านการวางแผน
การตลาดยุคออนไลน์ยุคดิจิตอล 4.0 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

2.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการจัดทําแผนพัฒนาและคณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

3.โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตําบลเพือจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกประเทศของพนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 145,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 213,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตําบลทุ่งอรุณ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 170,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,034,780

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,246,692.00 1,155,660.00 1,600,000.00 -18.75 % 1,300,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 479,725.00 491,160.00 482,000.00 -0.41 % 480,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 33,833.00 27,060.00 52,000.00 -67.31 % 17,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 1,802,250.00 1,715,880.00 2,176,000.00 1,839,000

รวมงบบุคลากร 0.00 1,802,250.00 1,715,880.00 2,176,000.00 1,839,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 138,150.00 136,460.00 2.59 % 140,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000.00 20,180.00 53,540.00 -43.97 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 106,800.00 105,600.00 126,000.00 0 % 126,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 9,130.00 2,400.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 125,930.00 266,330.00 336,000.00 316,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 56,912.00 11,700.00 10,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชก่าร 0.00 0.00 50,940.00 90,000.00 -22.22 % 70,000

2) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 700 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชก่าร         
               0.00 18,891.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน   0.00 94,740.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 14,450.00 11,970.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 184,993.00 74,610.00 140,000.00 190,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 29,540.00 34,881.05 60,000.00 -50 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 69,320.00 36,880.00 90,000.00 -44.44 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 98,860.00 71,761.05 150,000.00 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 2,258.00 918.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 2,258.00 918.00 10,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 412,041.00 413,619.05 636,000.00 596,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) ตู้เหล็ก ขนาด  2  บานพับ  จํานวน  2 
 ตู้ 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

1) ตู้เหล็ก ขนาด  2  บานพับ  จํานวน  2 
 ตู้ๆละ  6,000 บาท  0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

1) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บานพับ จํานวน 2 ตู้ 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

2)  ค่าตู้เหล็ก  ขนาด 4  ลินชัก จํานวน 1 
ตู้ 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2)  ค่าตู้เหล็ก  ขนาด 4  ลินชัก จํานวน 1
 ตู้ๆละ 6,000  บาท  0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

2) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บานเลือน จํานวน 2 
ตู้ 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

3) ตู้เหล็ก ขนาด  2  บานเลือน  จํานวน  
2  ตู้ 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

3) ตู้เหล็ก ขนาด  2  บานเลือน  จํานวน  
2  ตู้ๆละ  6,000 บาท  0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

3) ตู้เหล็ก ขนาด 4 ลินชัก จํานวน 1 ตู้ 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

เก้าอีบุฟองนํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ตู้เหล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 29,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 2 0.00 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0

1) เครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 
2 เครือง 0.00 0.00 0.00 32,000.00 -100 % 0

2) เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด 
LED ขาวดํา จํานวน 3 เครือง 0.00 0.00 0.00 9,900.00 -100 % 0

2) เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

3) เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 30,000.00 75,000.00 74,800.00 35,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงบลงทุน 0.00 30,000.00 75,000.00 74,800.00 35,900

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 2,244,291.00 2,204,499.05 2,886,800.00 2,470,900

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0.00 11,235,991.63 10,650,936.86 11,458,036.00 12,384,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 188,000.00 197,700.00 222,000.00 4.05 % 231,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 188,000.00 197,700.00 222,000.00 231,000

รวมงบบุคลากร 0.00 188,000.00 197,700.00 222,000.00 231,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 16,920.00 0.00 100 % 19,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 840.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 3,600.00 6,000.00 6,000.00 0 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 7,500.00 23,760.00 11,000.00 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 500.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 17,620.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 18,120.00 0.00 20,000.00 15,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 25,620.00 23,760.00 31,000.00 145,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 213,620.00 221,460.00 253,000.00 376,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1)  โครงการจัดตังจุดตรวจเพือให้บริการ
ประชาชนเนืองในเทศกาลปีใหม่  0.00 17,520.00 18,672.00 0.00 0 % 0

1) โครงการจัดตังจุดตรวจเพือให้บริการ
ประชาชนเนืองในเทศกาลปีใหม่ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

2)  โครงการจัดตังจุดตรวจเพือให้บริการ
ประชาชนเนืองในเทศกาลสงกรานต์  0.00 17,952.00 17,760.00 0.00 0 % 0

2) โครงการจัดตังจุดตรวจเพือให้บริการ
ประชาชนเนืองในเทศกาลสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

3) โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการ
ป้องกันและระงับไฟป่าแบบบูรณาการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

4) โครงการอบรมจัดจังสมาชิก อปพร. 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

4)โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพือต่อต้าน
ยาเสพติด 0.00 38,490.00 0.00 0.00 0 % 0

ครงการจัดตังจุดตรวจเพือให้บริการ
ประชาชนเนืองในเทศกาลสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดตังจุดตรวจเพือให้บริการ
ประชาชนเนืองในเทศกาลปีใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกัน
และระงับไฟป่าแบบบูรณาการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอบรมจัดตังสมาชิก อปพร.เพิม
เติม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 55,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 73,962.00 36,432.00 107,000.00 145,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุสนาม 0.00 0.00 31,100.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 31,100.00 60,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 73,962.00 67,532.00 167,000.00 195,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บานเลือน 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผงกันจราจร(เหล็ก)  จํานวน 5 แผง ๆ
ละ 5,000 บาท 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รถพ่วงขนาดเล็ก (สําหรับใช้ลากเรือ)  
จํานวน  1  คัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1) เครืองกําเนิดไฟฟ้า 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0 % 0

1) เครืองรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

เครืองเลือยโซ่ยนต์ 0.00 0.00 25,000.00 0.00 100 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ป้ายไฟระวังทาง 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 82,000.00 42,000.00 100,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 82,000.00 42,000.00 100,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 73,962.00 149,532.00 209,000.00 295,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 287,582.00 370,992.00 462,000.00 671,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 586,530.00 1,227,179.00 1,330,000.00 -2.26 % 1,300,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 414,112.00 511,700.00 494,800.00 33.39 % 660,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 40,000.00 62,340.00 40,200.00 49.25 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 1,044,842.00 1,801,219.00 1,867,000.00 2,062,000

รวมงบบุคลากร 0.00 1,044,842.00 1,801,219.00 1,867,000.00 2,062,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 140,540.00 0.00 100 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 6,720.00 3,000.00 0 % 3,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 8,000.00 50 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 147,260.00 11,000.00 115,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 12,800.00 13,200.00 10,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 5,000.00 0.00 33,000.00 -84.85 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกประเทศของพนักงานส่วน
ตําบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 0.00 3,460.00 38,671.00 0.00 0 % 0

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกประเทศของพนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

2)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 174,050.00 0.00 0 % 0

2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 165,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 300.00 3,700.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 21,560.00 229,621.00 288,000.00 155,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 15,528.00 35,970.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 500.00 29,353.00 17,800.00 68.54 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 300.00 10,170.00 45,000.00 -55.56 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 16,328.00 75,493.00 112,800.00 110,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 13,864.63 15,375.74 17,200.00 -12.79 % 15,000
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 13,864.63 15,375.74 17,200.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 51,752.63 467,749.74 429,000.00 410,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) พัดลมติดผนัง  ขนาด  16  นิว   
จํานวน  18  ตัวๆละ 1,500 บาท 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1)ตู้เหล็กขนาด 2 บานเลือน 0.00 0.00 42,000.00 0.00 0 % 0

ตู้ชันเหล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 54,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  
จํานวน  2  ตัวๆละ 9,000  บาท 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2) เครืองเล่น CD/DVD  จํานวน  2  
ตัวๆละ 3,900  บาท 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1) เครืองชังนําหนัก พร้อมวัดส่วนสูง
แบบดิจิตอล 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)  

0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

1) เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  
ขาวดํา (25  หน้า/นาที)  จํานวน  2  
เครือง 0.00 10,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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2) เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 0.00 0.00 34,000.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)   จํานวน  1  เครือง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 63,300.00 109,000.00 0.00 97,900

รวมงบลงทุน 0.00 63,300.00 109,000.00 0.00 97,900

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 1,159,894.63 2,377,968.74 2,296,000.00 2,569,900

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1)  โครงการสนับสนุนเครืองใช้สําหรับ
เด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด  อบต.ทุ่ง
อรุณ  0.00 27,600.00 42,340.00 0.00 0 % 0

1) โครงการสนับสนุนเครืองใช้สําหรับ
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่ง
อรุณ

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

2)  โครงการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ทุ่งอรุณ

0.00 0.00 16,862.00 0.00 0 % 0

2)  โครงการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ทุ่งอรุณ 0.00 21,140.00 0.00 0.00 0 % 0
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2) โครงการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ทุ่งอรุณ

0.00 0.00 0.00 21,200.00 -100 % 0

4)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 404,000.00 0.00 0 % 0

4)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 479,900.00 0.00 0.00 0 % 0

4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 543,200.00 -100 % 0

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งอรุณ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 105,090

โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่งอรุณ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการติดตัง WI-FI ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาเพือใช้จ่ายในการ
บริหารสถาน
ศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 158,100

โครงการสนับสนุนเครืองใช้สําหรับเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งอรุณ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 455,700

โครงการหนูน้อยฟันดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทุ่งอรุณ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 528,640.00 463,202.00 604,400.00 858,890

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 1,428,479.40 1,466,062.32 1,747,872.00 -10.02 % 1,572,817

รวมค่าวัสดุ 0.00 1,428,479.40 1,466,062.32 1,747,872.00 1,572,817
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รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,957,119.40 1,929,264.32 2,352,272.00 2,431,707

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

1) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมโครงหลังคาเหล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0 % 0

1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปอพราน  เพือให้เด็กมีสถาน
ทีเรียนอย่างเพียงพอ 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2) โครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ 0.00 0.00 95,000.00 0.00 0 % 0

3) โครงการปรับปรุงห้องนําศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 500,000.00 395,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 500,000.00 395,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 2,460,000.00 2,504,000.00 2,448,000.00 -100 % 0

1)  โครงการอาหารกลางวัน สําหรับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา
ขันพืนฐาน(สพฐ.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,364,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 2,460,000.00 2,504,000.00 2,448,000.00 2,364,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 2,460,000.00 2,504,000.00 2,448,000.00 2,364,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 4,917,119.40 4,828,264.32 4,800,272.00 4,795,707
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

1) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
เพือให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและเป็นเยาวชนทีดีของชาติใน
อนาคต 

0.00 87,700.00 32,565.00 0.00 0 % 0

3) โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและอืนๆ 0.00 0.00 0.00 28,800.00 -100 % 0

4)โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ 0.00 0.00 14,810.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งอรุณ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
ประเพณี  วัฒนธรรมและอืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 87,700.00 47,375.00 128,800.00 135,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 87,700.00 47,375.00 128,800.00 135,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 186,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 186,200
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่งอรุณ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ปรับปรุงห้องนําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ทุ่งอรุณ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 64,000

ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.ทุ่งอรุณ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 264,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 450,200

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 87,700.00 47,375.00 128,800.00 585,200

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 6,164,714.03 7,253,608.06 7,225,072.00 7,950,807

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1)  โครงการควบคุมการระบาดโรคไข้
เลือดออกตําบลทุ่งอรุณ 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0 % 0

1) โครงการควบคุมการระบาดโรคไข้
เลือดออกตําบลทุ่งอรุณ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

2) โครงการพืนทีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 95,000.00 -100 % 0

3) โครงการป้องกันโรคปากเท้าเปือย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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โครงการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือด
ออกตําบลทุ่งอรุณ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการป้องกันโรคปากเท้าเปือย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสํารวจสัตว์เลียงและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 80,000.00 145,000.00 175,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -55.56 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 45,000.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 80,000.00 190,000.00 195,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0.00 0.00 80,000.00 190,000.00 195,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1)  โครงการควบคุมการระบาดโรคไข้
เลือดออกตําบลทุ่งอรุณ 0.00 87,500.00 0.00 0.00 0 % 0

2)  โครงการสร้างพืนทีปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 0.00 59,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 147,300.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 147,300.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านโกรกนําใส  หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านโค้งกระโดน  หมู่ที  6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านดอนเกตุ  หมู่ที  7 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านดะแลง  หมู่ที  11 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านทุ่งอรุณ  หมู่ที  8 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านโนนปอแดง  หมู่ที  9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านปอพราน  หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านวังตะแบก  หมู่ที 4 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านสะแกกรอง หมู่ที 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านหนองทองคํา  หมู่ที  10 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านหนองปรึก  หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านหนองโพธิ  หมู่ที  14 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านหัวสะพาน  หมู่ที  13 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านใหม่เกตุอรุณทรัพย์  หมู่ที  17 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านใหม่หนองปรึก  หมู่ที  15 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านใหม่หัวสะพาน  หมู่ที  16 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
เพือสนับสนุนให้ บ้านใหม่ดอนเกตุ  หมู่ที 
12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 112,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 112,500.00 0.00 300,000.00 340,000
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รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 112,500.00 0.00 300,000.00 340,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 259,800.00 0.00 300,000.00 340,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 259,800.00 80,000.00 490,000.00 535,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 281,780.00 291,000.00 308,640.00 4.98 % 324,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 281,780.00 291,000.00 308,640.00 324,000

รวมงบบุคลากร 0.00 281,780.00 291,000.00 308,640.00 324,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 24,490.00 0.00 100 % 27,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 840.00 1,000.00 0 % 1,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 4,260.00 6,130.00 6,500.00 0 % 6,500

รวมค่าตอบแทน 0.00 4,260.00 31,460.00 7,500.00 34,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกประเทศของพนักงนส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 2,597.00 1,419.00 5,000.00 0 % 5,000
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วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 107,568.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 7,740.00 3,870.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 10,337.00 112,857.00 10,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 14,597.00 144,317.00 17,500.00 59,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 296,377.00 435,317.00 326,140.00 383,500

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) โครงการจัดรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0 % 130,000

2)  โครงการจัดรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ 0.00 0.00 112,800.00 0.00 0 % 0

2)  โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางาน
ช่วงปิดภาคฤดูร้อน 0.00 36,760.00 0.00 0.00 0 % 0

2) โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางาน
ช่วงปิดภาคฤดูร้อน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

3)  โครงการรณรงค์การป้องกันการติด
เชือ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 0.00 0.00 11,200.00 0.00 0 % 0

3) โครงการรณรงค์การป้องกันการติด
เชือ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

3)โครงการจัดหารถรับ-ส่งเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งอรุณ

0.00 120,000.00 0.00 0.00 0 % 0

4) ฝึกอบรมจัดตังสภาเด็กตําบลทุ่งอรุณ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานช่วง
ปิดภาคฤดูร้อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000
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โครงการรณรงค์การป้องกันการติดเชือ 
HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสภายในตําบล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ฝึกอบรมจัดตังสภาเด็กตําบลทุ่งอรุณ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 156,760.00 124,000.00 220,000.00 270,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 156,760.00 124,000.00 220,000.00 270,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 156,760.00 124,000.00 220,000.00 270,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 453,137.00 559,317.00 546,140.00 653,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 760,744.00 741,568.00 870,000.00 8.62 % 945,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 31,500.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 562,306.00 563,520.00 569,800.00 0.93 % 575,100

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 1,426,550.00 1,419,088.00 1,553,800.00 1,634,100

รวมงบบุคลากร 0.00 1,426,550.00 1,419,088.00 1,553,800.00 1,634,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 37,800.00 274,210.00 132,000.00 127.27 % 300,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 11,160.00 9,000.00 11.11 % 10,000
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ค่าเช่าบ้าน 0.00 27,400.00 36,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 6,130.00 6,600.00 29,200.00 2.74 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 71,330.00 327,970.00 212,200.00 382,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 88,215.00 103,860.00 80,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกประเทศของพนักงนส่วนตําบล 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอกอาณาจักร เช่น ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการขุดร่องดินกันแนวเขตที
สาธารณประโยชน์ ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร ยาว 2,589.00 เมตร ลึกเฉลีย 
1.50 เมตร  

0.00 0.00 160,059.64 0.00 0 % 0

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในและนอกประเทศของพนักงาน
ส่วนตําบลและผู้มิสิทธิเบิกได้ ตาม
ระเบียบ ฯ 

0.00 944.00 2,008.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 3,000.00 29,016.06 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 92,159.00 294,943.70 160,000.00 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 26,904.00 8,160.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 75,436.00 77,413.00 70,000.00 114.29 % 150,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 204,000.00 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 10,000.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 23,407.00 166,164.88 30,000.00 66.67 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วันทีพิมพ์ : 21/11/2561  15:41:02 หน้า : 27/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 30,260.00 17,600.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 4,800.00 4.17 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 156,007.00 279,337.88 418,800.00 325,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 319,496.00 902,251.58 791,000.00 837,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) เก้าอีบุนวม มีทีพักแขน  0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

1) เก้าอีบุฟองนํา  จํานวน  1  ตัวๆละ  
2,500  บาท  0.00 2,500.00 0.00 0.00 0 % 0

1.จัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล(ขาว-ดํา) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 210,000

2) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บานพับ  0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1) เครืองตัดคอนกรีตพร้อมเครืองยนต์
เบนซิน 0.00 0.00 43,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1) กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล  0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

1) เลือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ 0.00 0.00 6,700.00 0.00 0 % 0

2) เครืองเชือม 0.00 0.00 17,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

1) เทปวัดระยะทาง ชนิดเหล็กเคลือบไน
ล่อน  0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

1) เทปวัดระยะทาง เหล็กเคลือบไนล่อน 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

2) ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 11,909.91 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 19,909.91 113,000.00 30,000.00 240,000

รวมงบลงทุน 0.00 19,909.91 113,000.00 30,000.00 240,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0.00 1,765,955.91 2,434,339.58 2,374,800.00 2,711,100

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 130,057.00 166,131.00 200,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 130,057.00 166,131.00 200,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 130,057.00 166,131.00 200,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 258,644.42 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 553,140.52 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณ
ประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 600,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 258,644.42 553,140.52 600,000.00 600,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 258,644.42 553,140.52 600,000.00 600,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 388,701.42 719,271.52 800,000.00 600,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมการใช้วัสดุทีเป็นมิตร
กับสิงแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 2,154,657.33 3,153,611.10 3,174,800.00 3,361,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1)  โครงการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และตําบลเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0.00 0.00 8,720.00 0.00 0 % 0

4) โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
หมู่ที 1-17 ตําบลทุ่งอรุณ 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0

5)โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษา ทํา
งานช่วงปิดภาคฤดูร้อน 0.00 0.00 37,600.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)กลุ่มแม่บ้าน ผู้
นําสตรีและผู้นําท้องถิน

0.00 0.00 384,650.00 0.00 0 % 0
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อบต.บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิมให้
กับประชาชน 0.00 0.00 21,610.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 522,580.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 522,580.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0.00 0.00 522,580.00 0.00 0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1)  โครงการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และตําบลเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0.00 41,735.00 0.00 0.00 0 % 0

1) โครงการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และตําบลเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

2)  โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นํา
ชุมชนตําบลทุ่งอรุณ 0.00 82,960.00 0.00 0.00 0 % 0

2) โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นํา
ชุมชนตําบลทุ่งอรุณ

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

3)  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุและผู้ด้อยโอกาสภายในตําบล 0.00 32,760.00 0.00 0.00 0 % 0

3) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุและผู้ด้อยโอกาสภายในตําบล 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0
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4)  โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม
อาชีพ หมู่ที 1-15 ตําบลทุ่งอรุณ 0.00 90,170.00 0.00 0.00 0 % 0

4) โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
หมู่ที 1-17 ตําบลทุ่งอรุณ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

5) โครงการอบรมเยาวชนเพือต้านยาเสพ
ติด 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นําชุมชน
ตําบลทุ่งอรุณ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพือป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
หมู่ที 1-17 ตําบลทุ่งอรุณ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการหมู่บ้านวิถีพอเพียงต้นแบบ 0.00 57,732.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 305,357.00 0.00 320,000.00 230,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 305,357.00 0.00 320,000.00 230,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 305,357.00 0.00 320,000.00 230,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 305,357.00 522,580.00 320,000.00 230,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
"ทุ่งอรุณเกมส์" 0.00 159,764.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

2)  โครงการจัดซืออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 0.00 0.00 96,960.00 0.00 0 % 0

2) โครงการจัดซืออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 
เพือให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาตามความสนใจไว้เล่นในเวลาว่าง 
ห่างไกลยาเสพติด 

0.00 98,603.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ทุ่ง
อรุณเกมส์" 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 258,367.00 96,960.00 200,000.00 180,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 258,367.00 96,960.00 200,000.00 180,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

1) เครืองเล่นสนามกลางแจ้งสําหรับเด็ก
เล็ก 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

2) เครืองออกกําลังกายกลางแจ้งภายใน
ตําบลทุ่งอรุณ หมู่ที 10,13,◌ุ15,16,17 0.00 0.00 0.00 484,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง
ภายในตําบลทุ่งอรุณ หมู่ที 3, 5, 6, 9 
และ 12

0.00 0.00 483,000.00 0.00 0 % 0
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จัดซือครุภัณฑ์กีฬา 5 ชุด 0.00 484,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 484,000.00 483,000.00 584,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 484,000.00 483,000.00 584,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 742,367.00 609,960.00 814,000.00 180,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 20,300.00 53,500.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1)  โครงการกิจกรรมงานประเพณีเข้า
พรรษา 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

2)  โครงการกิจกรรมงานประเพณีเข้า
พรรษา  ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัด
ขบวนรถแห่เทียนพรรษาและค่าใช้จ่าย
อืนๆตามความเหมาะสม 

0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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3) โครงการกิจกรรมงานประเพณีลอย
กระทง ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าของ
รางวัล และค่าใช้จ่ายอืนๆตามความ
เหมาะสม

0.00 97,620.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 132,920.00 73,500.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 132,920.00 73,500.00 0.00 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 132,920.00 73,500.00 0.00 0

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 875,287.00 683,460.00 814,000.00 180,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 150,000.00 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 150,000.00 500,000
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งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิง
ก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 150,000.00 550,000

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

สัญญาณไฟกระพริบระวังอันตราย  
จํานวน 15 ชุด 0.00 0.00 375,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 375,000.00 0.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในบริเวณทีทําการ อบต
.ทุ่งอรุณ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้าน
ปอพราน  หมู่ที  1  (สายจากประปาไป
ถึงถนนโชคชัย  - ครบุรี)  ขนาดกว้าง  
3.00 เมตร  ยาว 500.00 เมตร  หนา
เฉลีย 0.10 เมตร รวมปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม.     

0.00 0.00 83,000.00 0.00 0 % 0
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21.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองปรึก 
หมู่ที 15   (บริเวณถนนสวนลุงจ้าย) 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00  
เมตร  ยาว 115.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กและฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก   พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 
1 ป้าย    

0.00 0.00 221,000.00 0.00 0 % 0

27.  โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ  โดย
การเปลียนหน้าต่างบานเกล็ดซ้อนเป็น
หน้าต่างบานเลือนอลูมิเนียม ขนาดสูง 
1.80 เมตร ยาว 3.60 เมตร จํานวน 2  
ชุด และขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 1.80 
เมตร จํานวน 4 ชุด    

0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

3.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้าน
โกรกนําใส  หมู่ที 2  (สายบ้านนางสาว
ดอกไม้ ถึง   นานายสนัน)  ขนาดกว้าง  
3.00 เมตร  ยาว 800.00 เมตร  หนา
เฉลีย 0.10 เมตร  รวมปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 240.00 ลบ.ม.     

0.00 0.00 136,000.00 0.00 0 % 0

7.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
วังตะแบก  หมู่ที 4  (สายชลประทาน) 
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 550.00 
เมตร  หนาเฉลีย 0.10 เมตร รวม
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 220.00 
ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 
ป้าย    

0.00 0.00 125,000.00 0.00 0 % 0

9.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
สะแกกอง  หมู่ที 5  (สายรอบมูล) ขนาด
กว้าง  3.00 เมตร  ยาว 400.00 เมตร  
หนาเฉลีย 0.10 เมตร รวมปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม.    

0.00 0.00 66,000.00 0.00 0 % 0

โครงการต่อเติมอาคารสํานักงานทีทําการ 
อบต.ทุ่งอรุณ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 490,000
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-โครงการปรับปรุงศาลา SML บ้านโค้ง
กระโดน หมู่ที 6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ที 8 ( สายทางบ้าน
นางโพธิถึงบ้านนางเจริญ )

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนปอแดง หมู่ที 9 ( สายทาง
บ้านนายเลียวถึงสามแยก )

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองทองคํา หมู่ที 10 ( สาย
ทางบ้านผู้ช่วยผญ.ถึงบ้านนายโพธิ )

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 85,000

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที 15 ( สาย
ทางบ้านนางวาสนาไปสามแยก )

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านใหม่หัวสะพาน หมู่ที 16 ( สาย
ทางบ้านนายเลียม ถึงบ้านนางฉลวย)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 320,000

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในบริเวณทีทําการ อบต.ทุ่ง
อรุณ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 490,000

- โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน
โค้งกระโดน หมู่ที 6 (สายทางหลัง
โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000

- โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดะ
แลง หมู่ที 11  (สายทางบ้านยายหลง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

1) โครงการขยายเขตประปา (อบต.ทุ่ง
อรุณ) 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านปอพราน หมู่ที 1 (สายบ้าน
นายประสงค์) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 36.00เมตร หนา 0.15 เมตร รวม
พืนทีไม่น้อยกว่า 108.00 ตร.ม

0.00 0.00 49,832.00 0.00 0 % 0

10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนปอแดง หมู่ที 9
(สายบ้านพวงมะนาว ถึง คอนกรีตปลอด
ฝุ่น) 

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโค้งกระโดน หมู่ที 6 (ซอย
บ้านผู้ใหญ่พร) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวม
พืนทีไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.ม.

0.00 0.00 73,000.00 0.00 0 % 0

11) โครงการวางท่อระบายนํา คสล. บ้าน
หนองทองคํา หมู่ที 10
(จากหน้าบ้าน อบต.มาลี ลงทุ่งนา) 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0 % 0

11. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา 
คสล.บ้านโค้งกระโดน หมู่ที 6 (จากบ้าน
นางจํารัส - วัดโค้งกระโดน) วางท่อ
ระบายนํา คสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต
สําเร็จรูปและฝาตะแกรงเหล็ก

0.00 0.00 90,000.00 0.00 0 % 0

12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดะแลง  หมู่ที 11
(จากบ้านนางกมลชนก ถึง บ้านนางจอน) 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนเกตุ หมู่ที 7 (สาย
บ้านหมอกี - บ้านนายสุริยา) ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร รวมพืนทีไม่น้อยกว่า 280.00 ตร
.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 154,000.00 0.00 0 % 0

13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านใหม่ดอนเกตุ 
หมู่ที 12 (สายบ้านนายสุนทร ถึง บ้าน
นายจิตร  แดงดอน)

0.00 56,000.00 0.00 0.00 0 % 0

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ที 8 (สายบ้านนาย
จอย - บ้านนายสนอง) ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพืนทีไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.

0.00 0.00 86,000.00 0.00 0 % 0
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14) โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
หินคลุก  บ้านหัวสะพาน 
หมู่ที  13 (หลังศาลาบ้านนายสุขสันติ ถึง 
หลังกองทุน)  

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ที 8 (สายนานาง
เจริญ - ชลประทาน) ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพืนทีไม่น้อยกว่า 245.00 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 135,000.00 0.00 0 % 0

15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองโพธิ 
หมู่ที 14 (สายสามแยกประปาเก่า) 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนปอแดง หมู่ที 9 (สาย
บ้านพวงมะนาว - คอนกรีตปลอดฝุ่น 
ช่วงที 2) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที
ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ

0.00 0.00 247,000.00 0.00 0 % 0

16) โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
บ้านใหม่หนองปรึก 
หมู่ที 15 (สายบ้านคุณสว่าง ถึง สามแยก
โรงเรียน)    

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองทองคํา หมู่ที 10 (สาย
จากบ้านนายสนิท - บ้านนายโพธิ) ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพืนทีไม่น้อยกว่า 
141.00 ตร.ม.

0.00 0.00 76,000.00 0.00 0 % 0
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18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดะแลง หมู่ที 11 (สายแยกต้น
คูณ เชือมสายบ้าน อบต.กมลชนก) ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพืนทีไม่น้อยกว่า 
285.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 157,000.00 0.00 0 % 0

19. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนเกตุ 
หมู่ที 12 (สายบ้านนายแสวง ฉ่างกระโท
ก ถึง บ้านนางนกเขา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40x1.00 เมตร ยาว 190.00 
เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตสําเร็จรูปและ
ฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 193,000.00 0.00 0 % 0

2) โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านปอ
พราน  หมู่ที  1 (สายจากถนนสายหลัง
ทางโค้งวัด ถึง นานายแหลมทอง) 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว
จราจร (Asphalt Concrete) บ้าน
หนองโพธิ หมู่ที 14 (สายจากถนนโชค
ชัย - ครบุรี ถึง บ้านใหม่หนองปรึก)

0.00 0.00 0.00 3,234,000.00 -100 % 0

23. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หัวสะพาน 
หมู่ที 16 (สายบ้านอ.อุดม ถึง บ้านนางวง
ษา) ขนาดปากบนกว้าง 0.50 เมตร ก้น
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 
0.08 เมตร ยาว 226.00 เมตร ไม่มีฝา
ปิด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 140,000.- บาท

0.00 0.00 139,500.00 0.00 0 % 0

24. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน บ้านใหม่เกตุอรุณทรัพย์ 
หมู่ที 17 ขนาดความสูง 10 เมตร พร้อม
ชุดเครืองเสียงหอกระจายข่าว จํานวน 1 
ชุด

0.00 0.00 90,000.00 0.00 0 % 0
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25. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ลานกีฬาอเนกประสงค์กลางหมู่
บ้าน บ้านใหม่เกตุอรุณทรัพย์ หมู่ที 17 
(บริเวณศาลาประชาคม) จํานวน 4 แผง 
แผงที 1 ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมพืนที
ไม่น้อยกว่า 132.00ตร.ม. แผงที 2 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร รวมพืนทีไม่น้อยกว่า 
17.50 ตร.ม. แผงที 3 ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
รวมพืนทีไม่น้อยกว่า 17.50 ตร.ม. แผง
ที 4 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 15.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร รวมพืนทีไม่น้อย
กว่า 52.50 ตร.ม.

0.00 0.00 78,000.00 0.00 0 % 0

26. โครงการก่อสร้างหอถังสูง (ระบบ
ประปา) ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์
กลาส ขนาด 2.50 ลบ.ม. จํานวน 4 ลูก) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

0.00 0.00 363,278.00 0.00 0 % 0

3) โครงการวางท่อระบายนํา คสล. บ้าน
โกรกนําใส หมู่ที 2 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองปรึก หมู่ที 3
(จากบ้านนายเรศ ถึง สามแยก) 0.00 97,000.00 0.00 0.00 0 % 0

4) โครงการก่อสร้างรางระบายนํา บ้าน
ใหม่หนองปรึก หมู่ที 15 (สายตาปู่) 0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0

4. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรึก หมู่ที 
3 (สายบ้านนางลําพูน ถึง สามแยกบ้าน
นายสมพงษ์) ขนาดปากปนกว้าง 0.50 
เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร ลึก0.40 
เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
ไม่มีฝาปิด

0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0
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5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนปอแดง หมู่ที 9 (สายแยก
จากบ้านอดีตกํานัน - ไปสายบ้านหนอง
ปรึก)

0.00 0.00 0.00 345,000.00 -100 % 0

5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวังตะแบก หมู่ที 4
(สายสามแยกบ้านนายฉอ้อน ถึง บ้าน
นายสมจิตร)

0.00 97,000.00 0.00 0.00 0 % 0

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองปรึก หมู่ที 3 (สายสาม
แยกบ้านนายเฉลียว ถึง สามแยกต่อจาก
ตัวเก่า) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที
ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม.

0.00 0.00 132,500.00 0.00 0 % 0

6) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน
โนนปอแดง  หมู่ที 9 (จากถนน ค.ส.ล
.บ้านมะนาวไปถึงถนน ค.ส.ล.เดิม)

0.00 0.00 0.00 187,000.00 -100 % 0

6. โครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิดนํา 
บ้านวังตะแบก หมู่ที 4 (บริเวณสหกรณ์
หมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูง 
2.00 เมตร 

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

7) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
โค้งกระโดน หมู่ที 6   
(จากโครงการเดิม ถึง ตําบลท่าลาดขาว) 0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0

8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนเกตุ หมู่ที 7
(สายหลังโรงเรียน ถึง บ้านใหม่ริมมูล) 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนเกตุ หมู่ที 7 (สายทางบ้าน
นายแส่ไปบ้านยายหลง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 474,000

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองปรึก หมู่ที 3 ( สายทาง
บ้าน อ.สกล )

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านทุ่งอรุณ  หมู่ที 8 (สายบ้านนาง
โบถึงบ้านนางแอ๋ว) ขนาดกว้าง  4.00 
เมตร ยาว  46.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือรวมพืนทีไม่น้อนกว่า  
184.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 
99,000 บาท (ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนของ อบต.ทุ่งอรุณ) (ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป)

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

-โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง
รูปทรงถ้วยแชมเปญ พร้อมระบบสูบนํา
ผิวดินและระบบกรองนํา บ้านใหม่เกตุ
อรุณทรัพย์ หมู่ที 17

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 490,000

โครงการขุดลอกสระนําสาธารณ
ประโยชน์ริมถนนโชคชัย-ครบุรี 0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

-โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน
โกรกนําใส หมู่ที 2 ( สายทางวัดป่า ถึง 
ถนนสีเลน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 240,000

-โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโค้ง
กระโดน หมู่ที 6 (สายทางซอยบ้านผญ
.มาตรไปริมมูล)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

-โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโค้ง
กระโดน หมู่ที 6 (สายทางบ้านนายกลิง 
ถึง บ้านนางแห้ง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

-โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านปอ
พราน หมู่ที 1 ( สายทางนานายน้อย ถึง
นานายสมหมาย )

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัว
สะพาน หมู่ที 13 (สายทางจากคลองชล
ประทานถึงนานางนพวรรณ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 56,000

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนอง
โพธิ หมู่ที 14 (สายทางจากไร่ สจ.จรัญ
ไปเชือมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 1,310,000.00 3,334,110.00 3,986,000.00 3,827,000

รวมงบลงทุน 0.00 1,310,000.00 3,709,110.00 3,986,000.00 3,827,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 1,310,000.00 3,709,110.00 3,986,000.00 3,827,000
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รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 1,310,000.00 3,709,110.00 4,136,000.00 4,377,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 284,410.00 296,760.00 314,580.00 7.13 % 337,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 284,410.00 296,760.00 314,580.00 337,000

รวมงบบุคลากร 0.00 284,410.00 296,760.00 314,580.00 337,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 24,970.00 0.00 100 % 28,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 840.00 1,000.00 0 % 1,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 36,000.00 24,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 36,000.00 49,810.00 1,000.00 29,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) โครงการดําเนินงานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 0.00 0.00 0.00 33,600.00 -10.71 % 30,000

1) โครงการดําเนินงานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เพือ
จ่ายเป็นค่าดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทุ่ง
อรุณ

0.00 27,200.00 0.00 0.00 0 % 0

2)  โครงการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร 0.00 0.00 16,300.00 0.00 0 % 0
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2) โครงการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

3) โครงการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร 
เพือพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มี
ความรู้ด้านเกษตรและศึกษาเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ ฯ เพือจ่ายเป็นค่า
จ้าง/ค่าตอบแทนให้เก่เยาวชนทีเข้าร่วม
โครงการ ฯ

0.00 42,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 69,500.00 16,300.00 64,600.00 56,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 4,378.00 3,976.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0.00 38,140.00 44,415.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 7,180.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 49,698.00 48,391.00 40,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 155,198.00 114,501.00 105,600.00 125,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1) เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 439,608.00 411,261.00 439,180.00 462,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

วันทีพิมพ์ : 21/11/2561  15:41:03 หน้า : 46/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1)  โครงการรณรงค์ ส่งเสริม ฟืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดล้อม 0.00 0.00 27,490.00 0.00 0 % 0

1) โครงการรณรงค์ ส่งเสริม ฟืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 495,500.00 -100 % 0

1) โครงการรณรงค์ ส่งเสริม ฟืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดล้อม เพือ
จ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ 

0.00 16,400.00 0.00 0.00 0 % 0

2)  โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน 0.00 0.00 68,400.00 0.00 0 % 0

2) โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราช
เสาวนีย์ เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตาม
โครงการฯ เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ 

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2) โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

3) โครงการนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริ 0.00 0.00 0.00 55,532.00 -100 % 0

โครงการขุดลอกคลอง (กําจัดผักตบชวา
ในแหล่งนํา) 0.00 0.00 25,250.00 0.00 0 % 0

โครงการท้องถินอาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นํา" 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการรณรงค์ ส่งเสริม ฟืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการรป้องกันและแก้ไขปัญหาผัก
ตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการรลดการพังทลายของหน้าดิน
และส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอบรมเพิมศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถินรักษ์โลก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 46,400.00 121,140.00 581,032.00 290,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 46,400.00 121,140.00 581,032.00 290,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1) เครืองพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 58,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 58,500.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 58,500.00 0.00 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 46,400.00 179,640.00 581,032.00 290,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 486,008.00 590,901.00 1,020,212.00 752,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 157,537.00 161,179.00 165,000.00 1.82 % 168,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 10,108,100.00 10,609,468.00 -0.09 % 10,600,000

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 2,233,600.00 2,485,000.00 -3.42 % 2,400,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 33,000.00 36,000.00 40,000.00 20 % 48,000

สํารองจ่าย 0.00 21,390.00 40,000.00 354,848.00 -37.51 % 221,753
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 250,000.00 300,000.00 234,784.00 -100 % 0

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทุ่ง
อรุณ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 135,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 190,000.00 228,440.00 228,640.00 1.47 % 232,000

รวมงบกลาง 0.00 651,927.00 13,107,319.00 14,117,740.00 13,904,753

รวมงบกลาง 0.00 651,927.00 13,107,319.00 14,117,740.00 13,904,753

รวมงบกลาง 0.00 651,927.00 13,107,319.00 14,117,740.00 13,904,753

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 651,927.00 13,107,319.00 14,117,740.00 13,904,753

รวมทุกแผนงาน 0.00 24,184,460.99 40,681,835.02 43,764,000.00 45,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ
อําเภอ โชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 45,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,879,160 บาท
งบบุคลากร รวม 6,429,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,813,160 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 133,020 บาท
เพือจ่ายเป็นเเงินค่าตอบแทนรายเดือนของนายก/รองนายก  จํานวน 3 คน
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 คน
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 10,530 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก  จํานวน 3 คน
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 10,530 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายก/รองนายก   จํานวน 3 คน
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 22,680 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 คน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.และ
เลขานุการสภา อบต.  จํานวน 30 คน ดังนี      
 - ประธานสภา ฯ      อัตรา   11,220   บาท  1 คน 
 - รองประธานสภาฯ    อัตรา   9,180   บาท  1 คน 
 - สมาชิกสภา ฯ       อัตรา   7,200   บาท  28 คน 

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 86,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขาสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 คน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,616,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,940,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน  7 อัตรา ดังนี
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล บริหารท้องถินกลาง    จํานวน 1 อัตรา
-รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    จํานวน 1 อัตรา
-หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน 1 อัตรา
-นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
-นิติกรปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
-เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1  อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามกฏหมายว่า
ด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ได้แก่ตําแหน่งดังนี
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
-รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
-หัวหน้าสํานักงานปลัดฯ
และเพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัด อบต.

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,278,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง จํานวน 12 อัตรา ดังนี
-พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกนํา) จํานวน 1 อัตรา
-นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา
-ยาม จํานวน 1 อัตรา
-คนงานทัวไป จํานวน 8 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 145,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานในสํานักงานปลัด ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว(ฉบับที2)

งบดําเนินงาน รวม 2,356,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 307,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
.ตามทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที หรือเงินค่าตอบแทนอืน เป็นกรณี
พิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและพนักง่นจ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประ
โนชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน                พ.ศ.2557    
                                                                                      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,275,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี 
1) ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบอกรับวารสารต่างๆ เช่น ค่าจัดทําป้าย สิง
พิมพ์ต่าง ฯลฯ
3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบแนวเขต
ทีดิน ฯลฯ
4)ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมา
กําจัดปลวก ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
5)ค่าเบียประกันภัยต่างๆ 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะทีมาเยียมชม ตรวจงาน นิเทศ
งาน ฯลฯ
2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือการประชุมคณะ
กรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฏหมาย หรือตามระเบียบฯ 
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี นิทรรศการ พิธีทางศาสนา และกิจกรรม
ต่างๆ เช่นโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศของพนักงนส่วน
ตําบลและผู้มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบ

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอก
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
โครงการโคราชเมืองสะอาด (ทุ่งอรุณน่าอยู่) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26
 กุมภาพันธ์ 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  116  ลําดับที 2             
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าทีท้องถินองค์การบริาหร
ส่วนตําบลทุ่งอรุณ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหารและเครืองดืม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  120  ลําดับที  1       
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โครงการอบรมทัศนศึกษา ดูงานเพือพิมศักยภาพแก่บุคลากร ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.และผู้นําท้องถิน

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  72  ลําดับที  1        
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือการ
เลือกตังทีกฎหมายกําหนด ฯลฯ

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือ
การเลือกตังทีกฎหมายกําหนด ฯลฯ 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  72  ลําดับที  2          

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ปตามปรกติ เช่น ค่าซ่อมแซมวัสดุสํานักงานต่างๆ เครือง
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 446,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  แฟ้ม
เอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟนปลักไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายใช้เป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํายาถูพืน ไม้
กวาด  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรรี ยางรถ
ยนต์ นํามันเครือง นํามันเบรค ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถราชการ ยาน
พาหนะ และเครืองมือ เครืองใช้อืนๆ เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซีน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น วารสาร สิงพิมพ์
ต่างๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก หมึกพิมพ์ ตลับหมึกเครือง
ปรินทร์ แผ่นดิสเก็ต คีย์บอร์ด  ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มวัสดุอืนได้ แต่จํา
เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานราชการ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 328,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้สําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารต่างๆ 
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา นําบาดาล ทีใช้ในสํานักงานและ อาคารต่างๆ 
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์หมายเลขต่างๆทีใช้สํานักงานของ อบต.
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าส่งจดหมาย ค่าลงทะเบียนไปรษณีย
ภัณฑ์ต่างๆของอบต. ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทงด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
บริการระบบอินเตอร์เน็ตและการสือสารอืนๆ 

งบลงทุน รวม 62,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน 4 ตัว ตามคุณลักษณะดังนี
  1) เก้าอีบุุฟองนํา(สีดํา) มีล้อเลือน มีทีพักแขน ปรับระดับได้  
      จํานวน 3  ตัวๆ ละ 2,000 บาท  รวมเป็นเงิน  6,000 บาท
  2) เก้าอีบุนวม(สีดํา)  มีพนักพิงสูง มีล้อเลือน มีทีพักแขน 
      ปรับระดับได้  จํานวน  1  ตัว  เป็นเงิน  4,000 บาท
- ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  131  ลําดับที  1,2 
  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซ์อเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
  - มีเความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
  - มีหน่วยความจํา (memory) ไม่น้อยกว่า 8MB
  - มีช่องเชือมต่อ interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
     จํานวนไม่น้อยกว่า    1 ช่อง
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
  - สามารถใช้งานได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

  - เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางคุณลักษระพืนฐานครุภัณฑ์
    คอมพิวเตอร์ ปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
    แปลง ฉบับที 1 หน้าที  131  ลําดับที  7
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเดิม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเดิม
งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึงมิใช่การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและ/หรือสิงก่อ
สร้าง ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
    แปลง ฉบับที 1 หน้าที  74  ลําดับที  1

งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนชององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ

จํานวน 11,000 บาท

เพือใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนชององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ อําเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
-ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก เลขที นม 73201/ว483
 ลงวันที 4 ก.ค.61
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง (ฉบับที 1)  หน้าที  121  ลําดับที  1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,034,780 บาท
งบบุคลากร รวม 630,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 630,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 409,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน  1 อัตรา ดังนี
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ จํานวน 1อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 221,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ดังนี
-ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 213,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 58,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
.ตามทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที หรือเงินค่าตอบแทนอืน เป็นกรณี
พิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ

  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประ
โนชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2557
                                                                                                     

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี 
1) ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบอกรับวารสารต่างๆ เช่น ค่าจัดทําป้าย สิง
พิมพ์ต่าง ฯลฯ
3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบแนวเขต
ทีดิน ฯลฯ
4)ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมา
กําจัดปลวก ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
5)ค่าเบียประกันภัยต่างๆ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการฝึกอบรมด้านการวางแผนการตลาดยุคออนไลน์ยุคดิจิตอล 4.0 จํานวน 40,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมด้านการวางแผน
การตลาดยุคออนไลน์ยุคดิจิตอล 4.0  เช่น ค่าอาหารว่าง อาหารกลาง
วัน ค่าวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที  72   ลําดับที  3 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาและคณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน

จํานวน 40,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการจัดทําแผนพัฒนาและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิน เช่น ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที  72   ลําดับที  4 
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3.โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลเพือจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน

จํานวน 40,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมตําบลเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน  เช่น ค่าอาหาร
ว่าง อาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ฯลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0891.4/ว 856 
  ลงวันที 12 มีนาคม 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที   73  ลําดับที 5 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศของพนักงานส่วน
ตําบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอก
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  แฟ้ม
เอกสาร ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก หมึกพิมพ์ ตลับหมึกเครือง
ปรินทร์ แผ่นดิสเก็ต คีย์บอร์ด  ฯลฯ     
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งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน 21,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core)  
   จํานวน 1 หน่วย อย่างใดอย่างหนึง หรือว่าดีกว่า ดังนี
     1) ในกระณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
          กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
          2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
          Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
     2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย 
          กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 
          2.4 GHz 
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
   กว่า 4GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard drive)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB
   หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 120 GB 
   จํานวน 1 หน่วย
 -  มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
    มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal)  หรือดีกว่า 
    ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
  - มีช่องเชือมต่อ  Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
    3 ช่อง 
  - มีช่องเชือมต่อ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ 
    10/100/1000 Base-t หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n ac) 
   และ Bluetooth

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561

-อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที  131  ลําดับที 8
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งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตําบลทุ่งอรุณ จํานวน 170,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตําบลทุ่ง
อรุณ สําหรับจัดอบรมให้ความรู้และปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติสภา
องค์กรชุมชน พ.ศ.2551  เช่น ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ฯลฯ

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 ,หนังสือ
กระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3 เมษายน 2560
 และพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที  121   ลําดับที  2  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,470,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,839,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,839,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,300,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 4  อัตรา ดังนี    
 -  ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา 
 - นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   จํานวน 1 อัตรา
-  เจ้าพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา 
-  เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  ดังนี    
 -  ผู้อํานวยการกองคลัง  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 480,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  จํานวน  3   อัตรา ดังนี  
 -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  
 -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  
 -  ผู้ช่วยวิชาการจัดเก็บรายได้  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว.ให้แก่พนักงานในส่วนการคลัง
จ้างตามมติ  ครม.   
จํานวน  1   ราย ดังนี   
  -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  
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งบดําเนินงาน รวม 596,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 316,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
.ตามทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที หรือเงินค่าตอบแทนอืน เป็นกรณี
พิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ
                                 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประ
โนชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2557                                                   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชก่าร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปประชุมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง   

2) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ ฯ เช่น ค่าสํารวจข้อมูล ค่าคีย์
ข้อมูล ฯลฯ เพือนําไปใช้ในการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550 ,หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 462 ลงวันที 29
 กุมภาพันธ์ 2551 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 ลง
วันที 9 มกราคม 2555 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.3/ว 483 ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  73  ลําดับที  6       
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ปตามปรกติ เช่น ค่าซ่อมแซมวัสดุสํานักงานต่างๆ เครือง
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ     

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของและเครืองใช้ต่างๆในสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  สมุดดินสอ ปากกา ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์เก็ต ผ้าพิมพ์ หมึก
พิมพ์ ตลับหมึกพิมพ์ เครืองปรินท์ เป็นต้น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าส่งจดหมายลงทะเบียนไปรษณียภัณฑ์
ต่าง ๆ ของ อบต.

งบลงทุน รวม 35,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีบุฟองนํา จํานวน 6,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน 3 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี
  - เก้าอีบุุฟองนํา(สีดํา) มีล้อเลือน มีทีพักแขน ปรับระดับได้  
    จํานวน  3  ตัวๆละ2,000 บาท  รวมเป็นเงิน  6,000 บาท
  -ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561

  -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  131  ลําดับที 3 
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ตู้เหล็ก จํานวน 29,900 บาท
1) ตู้เหล็ก  ขนาด 2  บานเลือน จํานวน  2  ตู้ๆละ  5,500  บาท  
    เป็นเงิน 11,000 บาท
2) ตู้เหล็ก ขนาด  2  บาน  จํานวน  2  ตู้ๆละ  5,500 บาท  
    เป็นเงิน 11,000 บาท
      - มีมือจับชนิดบิด
     - มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
     - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
3) ตู้เหล็ก  ขนาด 4  ลินชัก จํานวน 1 ตู้ๆละ 7,900  บาท  
    เป็นเงิน 7,900 บาท
     - มีหูลินชัก
     - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- รายการที 1) คุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561
- รายการที 2)และ3) คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  131  ลําดับที  4,5,6       

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 376,000 บาท
งบบุคลากร รวม 231,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 231,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 231,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน  1 อัตรา ดังนี
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  จํานวน 1อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท
.ตามทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที หรือเงินค่าตอบแทนอืน เป็นกรณี
พิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ    
 - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประ
โนชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2557                                       

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี 
1) ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบอกรับวารสารต่างๆ เช่น ค่าจัดทําป้าย 
    สิงพิมพ์ต่าง ฯลฯ
3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย 
     ฯลฯ
    

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  แฟ้ม
เอกสาร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก หมึกพิมพ์ ตลับหมึกเครือง
ปรินทร์ แผ่นดิสเก็ต คีย์บอร์ด  ฯลฯ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 295,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ครงการจัดตังจุดตรวจเพือให้บริการประชาชนเนืองในเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/
ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  75  ลําดับที  1      
โครงการจัดตังจุดตรวจเพือให้บริการประชาชนเนืองในเทศกาลปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/
ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  75  ลําดับที  2      
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและระงับไฟป่าแบบบูรณาการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ  
            
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  74  ลําดับที  1               
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โครงการอบรมจัดตังสมาชิก อปพร.เพิมเติม จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ
            
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  75  ลําดับที  3          

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ,ผงเคมีแห้ง ฯลฯ
วัสดุสนาม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสนาม เช่น กรวยจราจร หมวกดับเพลิง รองเท้า
ดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผงกันจราจร(เหล็ก)  จํานวน 5 แผง ๆละ 5,000 บาท จํานวน 25,000 บาท
ตามคุณลักษณะ ดังนี
- แผงกันจราจรเล็กขนาดสูง 1.20 เมตร ยาว 1.50 เมตร พร้อมติดตังป้าย
  ตัวหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ขนาดตัวหนังสือ สูง 10 เซนติเมตร
- สีขอบข้างสีแดง สีภายในสีขาว ชือ อบต.สีดํา  
                                 
-ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  132  ลําดับที  9          

รถพ่วงขนาดเล็ก (สําหรับใช้ลากเรือ)  จํานวน  1  คัน จํานวน 50,000 บาท
ตามคุณลักษณะดังนี
 - ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ความยาว 5 เมตรไม่รวมคอสําหรับลาก
 - ล้อพร้อมยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิวและอุปกรณ์ชุดเพลา
 - คอสําหรับต่อพ่วง ความยาว 1 เมตรพร้อมอุปกรณ์
 - ปูพืนเหล็กขนาดความหนา 5 มิลลิเมตร 

- ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  132  ลําดับที 10          
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ครุภัณฑ์อืน
เครืองเลือยโซ่ยนต์ จํานวน 25,000 บาท
จํานวน 1 เครือง ๆ ละ  25,000 บาท 
ตามลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เครืองยนต์ ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 
- ปริมาณกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 31.8 ซีซี
- แผ่นบังคับโซ่ยาว 18 นิว

-ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  132  ลําดับที  3 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,569,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,062,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,062,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน    
ตามตําแหน่งและอัตราในกองการศึกษา  ดังนี          
1.นักบริหารการศึกษา   จํานวน   1   อัตรา     
2.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  จํานวน   1   อัตรา    
3.เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน   1   อัตรา     
4 ครู  จํานวน   4   อัตรา     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ได้แก่ตําแหน่งดังนี   
- ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 660,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทัว
ไปดังนี          
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา      
- คนงานทัวไป   จํานวน 2 อัตรา       
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 1 อัตรา      
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทีปฏิบัติหน้าทีในกองการศึกษา จํานวน 5 ราย  ดังนี
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา      
- คนงานทัวไป   จํานวน 2 อัตรา       
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 1 อัตรา  
  
- เป็นไปตามหนังสือสังการที มท.0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค. 2558
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลของ อปท และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0809.4/ว 1875  ลงวันที 21 มิถุนายน 2561
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดการทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
            
 

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อปท.ตามทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที หรือเงินค่าตอบแทนอืน เป็น
กรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิเบิกได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1) ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบอกรับวารสารต่างๆ เช่นค่าจัดทําป้าย 
    สิงพิมพ์ต่างๆ
3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่นค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบแนวเขต
    ทีดิน ฯลฯ
4) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมา
    กําจัดปลวก ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
5) ค่าเบียประกันภัยต่างๆ
 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี  
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะทีมาเยียมชม ตรวจงาน 
    นิเทศงาน ฯลฯ 
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี นิทรรศการ พิธีทางศาสนาและกิจกรรม
    ต่างๆ ฯลฯ 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศของพนักงานส่วน
ตําบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ
ของพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ          

โครงการสนับสนุนนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษา เครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  79  ลําดับที  3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ปตามปรกติ เช่น ค่าซ่อมแซมวัสดุสํานักงานต่างๆ เครือง
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ     

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม
เอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟนปลักไฟฟ้า ฯลฯ     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํายาถูพืน ไม้กวาด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก หมึกพิมพ์ ตลับหมึกเครือง
ปรินซ์ แผ่นดิสเก็ต เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้สําหรับอาคารสํานักงานและอาคารต่างๆ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
บริการระบบอินเตอร์เน็ตและการสือสารอืนๆ 
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งบลงทุน รวม 97,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้ชันเหล็ก จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ตู้ชันเหล็ก จํานวน 12 ชุด ราคา ชุดละ 4,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี
-ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง) : (90x60x120 ซม.)หรือมากกว่า 
จํานวนชัน 4 ชัน 
-สามารถปรับระยะสูง-ตํา ของแต่ละชันได้
- ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  133  ลําดับที  12 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน  1  เครือง  
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่าดังนี 
  1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า
       2 MBต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5
       GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics 
       Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 
  2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
       กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 
       2.4 GHz  
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
   กว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
   หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
   จํานวน 1 หน่วย 
 - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366 x 768 Pixel และ
   มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
 - มี DVD-RW  หรือดีกว่าแบบติดตังภายใน (Internal)หรือภายนอก
   (External)  จํานวน  1  หน่วย 
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
   3 ช่อง 
 - มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 
   10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi (802.11b,g,n,ac)  และ 
   Bluetooth 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  134  ลําดับที 17 
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เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   จํานวน  1  เครือง จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน  1  เครือง         
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี       
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ 
  FAX ภายในเครืองเดียวกัน       
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)      
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 
  1200x4,800 dpi       
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที(ppm)
  หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)       
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ
  10 ภาพต่อนาที(ipm)       
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้    
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)   
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา    
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา    
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์    
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
  กว่า 1 ช่อง       
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
  Base-Tหรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้    
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น     
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
   
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
  คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  134  ลําดับที  18 
      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดีและใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ เครืองถ่าย
เอกสาร พัดลม ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,795,707 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,431,707 บาท
ค่าใช้สอย รวม 858,890 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งอรุณ

จํานวน 105,090 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5
 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561)
ดังนี        
 1. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ จํานวน93 คนเพือจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ
 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ  จํานวน 93 คนเพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ         
 3. ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ จํานวน 93 คนเพือจ่ายเป็นค่าเครือง
แบบนักเรียน เช่น เสือ กางเกง เครืองแบบนักเรียน ชุดกีฬา ชุดผ้า
ไทย ฯลฯ ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด องค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ       
 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ 430 บาท/ปี เพือจ่ายเป็นค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการหรือ กิจกรรมทีดําเนินการนอกเหนือ
จากการจัดการเรียนการสอนเพือพัฒนาผู้เรียนของเด็กเล็กก่อนวัยเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณจํานวน 93 คน 
        
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดการทํางบประมาณรายจ่ายรองรับรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  80  ลําดับที  4 
   

โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่ง
อรุณ

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ ฯเพือให้เด็กได้เรียนรู้
จากสภาพจริง เป็นการช่วยเสริมประสบการณ์จริง เช่น ค่ายานพาหนะ ค่า
อาหารและเครืองดืม ฯลฯ

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  80  ลําดับที  5 
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โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดซือสือการเรียนการสอนทีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก ตามโครงการ ฯ เช่น บล๊อก,สี,หนังสือนิทาน ฯลฯ
 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  80  ลําดับที 6 
           

โครงการติดตัง WI-FI ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ ฯ เพือเพิมช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารมากขึน             
 เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  80  ลําดับที  7 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพือใช้จ่ายในการ
บริหารสถาน
ศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ

จํานวน 158,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ  เช่น 
ชุดเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก สือการเรียนการสอนพัฒนาการเด็กทัง 4
 ด้าน ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี (ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ จํานวน 93
 คน

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดการทํางบประมาณรายจ่ายรองรับรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
จัดการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  81 ลําดับที  8 
                    

โครงการสนับสนุนเครืองใช้สําหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่ง
อรุณ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการสนับสนุนเครืองใช้สําหรับเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งอรุณ เช่น 
ค่าเครืองนอน ค่าผ้ากันเปือน ค่าสบู่ ค่ายาสีฟัน ค่าแป้ง ค่าแปรงสีฟัน ค่า
แก้วนํา กระเป๋า ฯลฯ เพือให้เด็กเล็กมีวัสดุอุปกรณ์เครืองใช้ในการเรียนรู้
และเป็นการแบ่งเบา ภาระผู้ปกครอง ดังนี 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอพราน
 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  81  ลําดับที  9 
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โครงการสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 455,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี        
 - เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ
อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน (จัดสรร 100%) จํานวนเด็ก 51
 คน (ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561) เพือส่งเสริมให้เด็กเล็กได้รับ
อาหารกลางวันตามเป้าหมาย
 - เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ 
อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน (จัดสรร 100%) จํานวนเด็ก 42
 คน
(ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561) เพือส่งเสริมให้เด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันตามเป้าหมาย 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดการทํางบประมาณรายจ่ายรองรับรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
จัดการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  81  ลําดับที  10 
       

โครงการหนูน้อยฟันดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดํานินโครงการ ฯ เพือให้เด็กเล็กได้เคลือบ
ฟลูออไรด์วานิชและผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาฟัน
เด็กเล็ก เข่น ค่าวัสดุ /อุปกรณ์ ฯลฯ

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  81  ลําดับที  11 
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ค่าวัสดุ รวม 1,572,817 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,572,817 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี  
  1) ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
        กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) อัตราคนละ 7.37 บาท 
        จํานวน 260 วัน (52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 
        จํานวนเด็ก  591  คน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 61) รวมตังจ่ายจากเงิน
        อุดหนุนทัวไปเป็นเงิน 1,132,474.20 บาท และ อบต.สมทบจาก
        เงินรายได้ 226,494  บาท เพือให้เด็กมีอาหารเสริม (นม) ครบ
        ตามเป้าหมาย จํานวน 1,358,969.04   บาท  
  2) ค่าอาหารเสริม (นม)  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
        ทุ่งอรุณ อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน  จํานวนเด็ก  
        51  คน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 61) รวมตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
        เป็นเงิน  97,726.20  บาท  และอบต.สมทบจากเงินรายได้ 
       19,542.24 บาท เพือให้เด็กมีอาหารเสริม(นม) ครบตามเป้าหมาย 
        จํานวน  117,271.44   บาท  
  3)  ค่าอาหารเสริม (นม)  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอพราน  
       อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน  จํานวนเด็ก  42  คน 
       (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 61) รวมตังจ่าย จากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน  
       80,480.40  บาท  และอบต.สมทบจากเงินรายได้ 16,096.08  
       บาท เพือให้เด็กมีอาหารเสริม(นม) ครบตามเป้าหมาย จํานวน  
       96,576.48   บาท
 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดการทํางบประมาณรายจ่ายรองรับรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  82  ลําดับที  12 
  

งบเงินอุดหนุน รวม 2,364,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,364,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)  โครงการอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา
ขันพืนฐาน(สพฐ.)

จํานวน 2,364,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี  
1)  โครงการอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) อัตราคนละ  20 บาท จํานวน 
200 วัน (จัดสรร  100%) จํานวนเด็ก  591 คน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 61
) เพือส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบตามเป้าหมาย    
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดการทํางบประมาณรายจ่ายรองรับรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
จัดการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  122  ลําดับที  1
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 585,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการฯเช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  82  ลําดับที  14

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งอรุณ จํานวน 15,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการฯ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารและเครือง
ดืม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  82  ลําดับที  15
  

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาประเพณี  วัฒนธรรมและอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการฯ เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่าง และเครืองดืม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  120  ลําดับที  1 
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งบลงทุน รวม 450,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 186,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ จํานวน 186,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เครืองปรับอากาศ ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ)
1) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครือง ราคา เครืองละ 32,400  บาท  
2) ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 2 เครือง ราคา เครืองละ 51,200  บาท
3) ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคา
เครืองปรับอากาศ)
   -ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน
     ขนาดไม่ตํากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
     ขนาดไม่ตํากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
  
 -คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ1 สํานักงบประมาณ มกราคม พ.ศ.2561) 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  133  ลําดับที  13-16             

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 264,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งอรุณ จํานวน 100,000 บาท

   
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.ทุ่งอรุณ เช่น ประตู หน้าต่าง ฝ้า
เพดาน พืน ผนัง กระจก และอืนๆ  ทีประกอบตัวอาคารที ชํารุดเสีย เพือ
ให้ใช้งานได้ตามปกติ  
  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  83  ลําดับที  16 

ปรับปรุงห้องนําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ จํานวน 64,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมห้องนํา ชักโครกพร้อมอุปกรณ์        
     
  -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  83  ลําดับที  17  
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ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องเรียนโดยกันห้องเรียนและติดตัง
ม่านกันแดด ฯลฯ ตามแบบทีอบต.ทุ่งอรุณกําหนด

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  83  ลําดับที  18    
     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 195,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี 
1) ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบอกรับวารสารต่างๆ เช่น ค่าจัดทําป้าย 
    สิงพิมพ์ต่าง ฯลฯ
3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมา
    กําจัดปลวก  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกตําบลทุ่งอรุณ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือด
ออก เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที
 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  84  ลําดับที  1
โครงการป้องกันโรคปากเท้าเปือย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ ฯ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ             
                                             
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  84  ลําดับที  2                   
โครงการสํารวจสัตว์เลียงและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ฯ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ ฯ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
เคมีภัณฑ์ ค่าสํารวจ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อ
งิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 ,หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1042 ลงวัน
ที 10 เมษายน 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  84  ลําดับที  3
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาหรือสารเคมีในการป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อหรือวัสดุการแพทย์อืน ๆ
                                                                            

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 340,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านโกรกนําใส  หมู่ที 2 จํานวน 20,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข เพือสนับสนุนให้บ้านโกรกนําใส  หมู่ที 2

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  123  ลําดับที  2
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านโค้งกระโดน  หมู่ที  6 จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข เพือสนับสนุนให้ บ้านโค้งกระโดน   หมู่ที 6
                                                                                                     
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  124  ลําดับที  6
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านดอนเกตุ  หมู่ที  7 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข เพือสนับสนุนให้ บ้านดอนเกตุ  หมู่ที 7

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  124  ลําดับที  7
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านดะแลง  หมู่ที  11 จํานวน 20,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข เพือสนับสนุนให้ บ้านดะแลง   หมู่ที 11 

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  125  ลําดับที  11
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านทุ่งอรุณ  หมู่ที  8 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข เพือสนับสนุนให้ บ้านทุ่งอรุณ  หมู่ที 8
 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  125  ลําดับที  8
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านโนนปอแดง  หมู่ที  9 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข เพือสนับสนุนให้ บ้านโนนปอแดง หมูู่ที 9

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  125  ลําดับที 9
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านปอพราน  หมู่ที 1 จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข เพือสนับสนุนให้ บ้านปอพราน หมูู่ที 1

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  123  ลําดับที 1
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านวังตะแบก  หมู่ที 4 จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข เพือสนับสนุนให้ บ้านวังตะแบก  หมู่ที 4

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  124  ลําดับที  4
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านสะแกกรอง หมู่ที 5 จํานวน 20,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข เพือสนับสนุนให้ บ้านสะแกกรอง  หมู่ที 5 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  124  ลําดับที  5
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านหนองทองคํา  หมู่ที  10 จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข เพือสนับสนุนให้ บ้านหนองทองคํา  หมู่ที 10 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  125  ลําดับที  10
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านหนองปรึก  หมู่ที 3 จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข เพือสนับสนุนให้  บ้านหนองปรึก หมู่ที 3 

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที   123  ลําดับที  3
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านหนองโพธิ  หมู่ที  14 จํานวน 20,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข เพือสนับสนุนให้ บ้านหนองโพธิ  หมู่ที 14 
   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  126  ลําดับที  14
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านหัวสะพาน  หมู่ที  13 จํานวน 20,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข เพือสนับสนุนให้ บ้านหัวสะพาน  หมู่ที 13  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  126  ลําดับที  13
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่เกตุอรุณทรัพย์  หมู่ที  17 จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข เพือสนับสนุนให้ บ้านใหม่เกตุอรุณ
ทรัพย์  หมู่ที 17
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที   127  ลําดับที  17
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่หนองปรึก  หมู่ที  15 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข เพือสนับสนุนให้ บ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที 15
   
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที   126  ลําดับที 15
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่หัวสะพาน  หมู่ที  16 จํานวน 20,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข เพือสนับสนุนให้ บ้านใหม่หัวสะพาน  หมู่
ที 16
                                                                                                    -
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  127 ลําดับที  16
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เพือสนับสนุนให้ บ้านใหม่ดอนเกตุ  
หมู่ที 12

จํานวน 20,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข เพือสนับสนุนให้ บ้านใหม่ดอนเกตุ  หมู่ที 12 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  126  ลําดับที  12

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 383,500 บาท
งบบุคลากร รวม 324,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 324,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 59,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
.ตามทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที หรือเงินค่าตอบแทนอืน เป็นกรณี
พิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ
 - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประ
โนชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2557                                               

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี 
1) ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบอกรับวารสารต่างๆ เช่น ค่าจัดทําป้าย 
    สิงพิมพ์ต่าง ฯลฯ
3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมา
   กําจัดปลวก เน็ต ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศของพนักงนส่วน
ตําบลและผู้มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางในอาณาจักรและนอก
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ     

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  แฟ้ม
เอกสาร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก หมึกพิมพ์ ตลับหมึกเครือง
ปรินท์ แผ่นดิสเก็ต คีย์บอร์ด  ฯลฯ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการจัดรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
อรุณ

จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหารถบริการรับ-ส่งเด็กเล็กและผู้ด้อยโอกาสภายใน
ตําบล ตามโครงการ ฯ
 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีชององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที
สุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560 ,หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 24 ลงวันที 4
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  76  ลําดับที  1          
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โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคฤดูร้อน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทน
การทํางานตามโครงการ ฯลฯ   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีชององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที
สุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560 ,หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 24 ลงวันที 4
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  76  ลําดับที  2       

โครงการรณรงค์การป้องกันการติดเชือ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ     

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  76  ลําดับที  3.         
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสภายในตําบล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
,หนังสือกรมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2145 ลงวัน
ที 11 ตุลาคม 2560 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560 , หนังสือกรมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 24 ลงวันที 4 มกราคม 2561
  -   เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  76  ลําดับที  4          
ฝึกอบรมจัดตังสภาเด็กตําบลทุ่งอรุณ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  77  ลําดับที  5          

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,711,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,634,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,634,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 945,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี
 -  ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน  1  อัตรา
-  นายช่างโยธาชํานาญงาน  จํานวน  1  อัตรา
 -  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  จํานวน  1  อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามกฏหมาย
ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
จํานวน 1 คน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 575,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  จํานวน  5 อัตรา  ดังนี
 -  ผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
-  คนงานทัวไป  จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างในกองช่างตาม
มติ ครม. จํานวน  5  อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 837,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 382,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.
ตามทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทีหรือเงินค่าตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี 
1) ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบอกรับวารสารต่างๆ เช่น ค่าจัดทําป้าย 
    สิงพิมพ์ต่าง ฯลฯ
3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบแนวเขต
    ทีดิน ฯลฯ
4) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมา
    กําจัดปลวก ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
5 )ค่าเบียประกันภัยต่างๆ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร เช่น ค่า
เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอก
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติเช่น ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ในสํานัก
งาน     

ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม
เอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า 
ฟิวส์ ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ชินส่วนอะไหล่รถ
จักรยานยนต์ซึงเกิดชํารุดเสียหายตามสภาพการใช้งานหรือวัสดุบํารุง
รักษา
เช่น แบตเตอรี หัวเทียน  ยางนอก ยางใน ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถราชการ ยาน
พาหนะ และเครืองมือ
เครืองใช้อืน ๆ เช่น  นํามันดีเซล นํามันเบนซีน ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น  วารสาร สิงพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น ผ้าหมึก หมึกพิมพ์ ตลับหมึก
เครืองปรินท์ 
แผ่นดิสเก็ต คีย์บอร์ด ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มวัสดุอืนได้ แต่จํา
เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
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งบลงทุน รวม 240,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 240,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.จัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดํา) จํานวน 210,000 บาท
 เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) จํานวน  1  เครือง    
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี    
- ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดความเร็วขันตํา    
- เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน    
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้    
- คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 
  สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที  134  ลําดับที  19  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเดิม

งานไฟฟ้าถนน รวม 600,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 600,000 บาท
เพือใช้จ่ายสําหรับขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าและขยายเขตไฟ
สาธารณะในตําบลทุ่งอรุณ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโชคชัย 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปก
ครองส่วท้องถิน พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1792 ลงวันที 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  128  ลําดับที  1         
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากค่า
วัสดุในโครงการ ฯลฯ

  - เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที 16 มกราคม 2561 ,ประกาศกระ
ทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที 18
 ตุลาคม 2560 ,พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระบี
ยบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  117 ลําดับที  1          
โครงการส่งเสริมการใช้วัสดุทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากค่า
วัสดุในโครงการ ฯลฯ

 - เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที 16 มกราคม 2561 ,ประกาศกระ
ทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที 18
 ตุลาคม 2560 ,พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระบี
ยบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  117  ลําดับที  2         

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นํา
ชุมชนตําบลทุ่งอรุณ

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น อาหารและ
เครืองดืม ค่าวิทยากร ฯลฯ

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553 ฯลฯ
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  73  ลําดับที  7          
โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องิน ด่วนมาก ที มท
 0816.5/ว 2726  ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  75  ลําดับที  1 (1.5)
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โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ หมู่ที 1-17 ตําบลทุ่งอรุณ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีชององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที
สุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560 ,หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 24 ลงวันที 4
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  118  ลําดับที  1          

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ทุ่งอรุณเกมส์" จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ ฯ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  79  ลําดับที  2

โครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ ฯ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  79  ลําดับที  1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี 
1) ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบอกรับวารสารต่างๆ เช่น ค่าจัดทําป้าย สิง
พิมพ์ต่าง ฯลฯ
3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบแนวเขต
ทีดิน ฯลฯ
4)ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมา
กําจัดปลวก ฯลฯ
5) ค่าจ้างออกแบบให้ได้แบบรูปรายการและรายการประกอบแบบ
ทีสามารถนําไปก่อสร้างได้ ซึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2442

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  113  ลําดับที  6 

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ในกิจการซึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองช่าง เช่น สี ไม้ ทราย ปูนซีเมนต์ ฯลฯ วัสดุสําหรับบํารุงถนน คู
คลองสาธารณะ เช่น หินคลุก หินเกล็ด ท่อ ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบให้ได้แบบรูปรายการและรายการประกอบ
แบบทีสามารถนําไปก่อสร้างได้ ซึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2442   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  113  ลําดับที 7  
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,827,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,827,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,827,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณทีทําการ อบ
ต.ทุ่งอรุณ

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการก่อสร้างโรงจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาย
ในบริเวณทีทําการ อบต.ทุ่งอรุณขนาดกว้าง  6.00  เมตร ยาว  20.00
  เมตร มีพืนทีไม่น้อยกว่า  120.00  ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีอบต.ทุ่งอรุณกําหนด)

 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  114  ลําดับที  11 

โครงการต่อเติมอาคารสํานักงานทีทําการ อบต.ทุ่งอรุณ จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการต่อเติมอาคารสํานักงานทีทําการ อบต.ทุ่ง
อรุณขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว  12.00  เมตร มีพืนทีไม่น้อย
กว่า  48.00  ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.ทุ่งอรุณ
กําหนด)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1ป้าย

 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  112  ลําดับที  3  

-โครงการปรับปรุงศาลา SML บ้านโค้งกระโดน หมู่ที 6 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการปรับปรุงศาลา SML บ้านโค้งกระโดน หมู่ที 
6
มีพืนทีปูกระเบือง  161.00  ตารางเมตร และ ทาสีผนังอาคาร มีพืนทีไม่
น้อยกว่า 157.00  ตารางเมตร   (รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.ทุ่ง
อรุณกําหนด)  

 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  114  ลําดับที  12 
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ที 8 ( สายทาง
บ้านนางโพธิถึงบ้านนางเจริญ )

จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร ยาว  62.00  เมตร หนา 0.15  เมตร  มีพืนทีไม่น้อย
กว่า 248.00  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.ทุ่งอรุณ
กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้ายและป้ายโครงการ  
1  ป้าย

 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  86  ลําดับที  2  

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนปอแดง หมู่ที 9 ( สาย
ทางบ้านนายเลียวถึงสามแยก )

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร ยาว  130.00  เมตร หนา 0.15  เมตร มีพืนทีไม่น้อย
กว่า  520.00  ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกเกลียทับแน่นข้าง
ละ 0.30 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.ทุ่งอรุณกําหนด) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้ายและป้ายโครงการ  1  ป้าย

 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  86  ลําดับที  3  

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทองคํา หมู่ที 10 ( 
สายทางบ้านผู้ช่วยผญ.ถึงบ้านนายโพธิ )

จํานวน 85,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร ยาว  38.00  เมตร หนา 0.15  เมตร มีพืนทีไม่น้อย
กว่า  152.00  ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกเกลียทับแน่นข้าง
ละ 0.30 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.ทุ่งอรุณกําหนด) 

 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  87  ลําดับที  4  
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- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที 15 ( 
สายทางบ้านนางวาสนาไปสามแยก )

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร ยาว  90.00  เมตร หนา 0.15  เมตร มีพืนทีไม่น้อย
กว่า  360.00  ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกเกลียทับแน่นข้าง
ละ 0.30 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.ทุ่งอรุณกําหนด)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1ป้าย

 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  87  ลําดับที  5  

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หัวสะพาน หมู่ที 16 ( 
สายทางบ้านนายเลียม ถึงบ้านนางฉลวย)

จํานวน 320,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง  3.00  เมตร ยาว  190.00  เมตร หนา 0.15  เมตร มีพืนทีไม่น้อย
กว่า  570.00  ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกเกลียทับแน่นข้าง
ละ 0.30 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.ทุ่งอรุณกําหนด)  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1ป้าย

 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  89  ลําดับที  6  

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณทีทําการ อบต.ทุ่ง
อรุณ

จํานวน 490,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บริเวณทีทําการ อบต.ทุ่งอรุณ ขนาดกว้าง  8.00  เมตร ยาว  100.00
  เมตร หนา 0.15  เมตร มีพืนทีไม่น้อยกว่า  800.00  ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกเกลียทับแน่น 1 ข้างกว้าง 0.30 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีอบต.ทุ่งอรุณกําหนด)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1ป้าย

 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  89  ลําดับที  7  
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- โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโค้งกระโดน หมู่ที 6 (สายทางหลัง
โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน)

จํานวน 14,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง  3.00
  เมตร ยาว 80.00  เมตร หนาเฉลีย 0.10  เมตรมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า  24.00  ลูกบาศ์กเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.ทุ่ง
อรุณกําหนด)  

 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  90  ลําดับที  8  

- โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดะแลง หมู่ที 11  (สายทางบ้านยาย
หลง)

จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง  5.00
  เมตร ยาว 125.00  เมตร หนาเฉลีย 0.10  เมตรมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า  62.50  ลูกบาศ์กเมตร พร้อมเกรดเกลียบดอัดแน่น (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.ทุ่งอรุณกําหนด)  

 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  90  ลําดับที  9 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเกตุ หมู่ที 7 (สายทาง
บ้านนายแส่ไปบ้านยายหลง)

จํานวน 474,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 210 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพืนทีไม่น้อย
กว่า 840.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตรหรือตาม
สภาพ (รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.ทุ่งอรุณกําหนด) 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย
 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  85  ลําดับที  1 

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรึก หมู่ที 3 ( สายทาง
บ้าน อ.สกล )

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้าง  3.00  เมตร ยาว 9.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  มีพืนทีไม่น้อย
กว่า  27.00  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.ทุ่งอรุณ
กําหนด)  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  91  ลําดับที  12 

วันทีพิมพ์ : 21/11/2561  15:41:51 หน้า : 45/52



-โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญ พร้อมระบบสูบ
นําผิวดินและระบบกรองนํา บ้านใหม่เกตุอรุณทรัพย์ หมู่ที 17

จํานวน 490,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วย
แชมเปญ ขนาด 15  ลบ.ม. พร้อมระบบสูบนําผิวดินและระบบกรอง
นํา  บ้านใหม่เกตุอรุณทรัพย์  หมู่ที 17(รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต
.ทุ่งอรุณกําหนด)  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1ป้าย

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  113  ลําดับที  8.  

-โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโกรกนําใส หมู่ที 2 ( สายทางวัดป่า ถึง 
ถนนสีเลน)

จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง  4.00
  เมตร ยาว  1,040.00  เมตร  หนาเฉลีย 0.10  เมตรมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า  416.00  ลูกบาศ์กเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต
.ทุ่งอรุณกําหนด)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้ายและป้าย
โครงการ  1  ป้าย

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  92  ลําดับที  14 

-โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโค้งกระโดน หมู่ที 6 (สายทางซอยบ้าน
ผญ.มาตรไปริมมูล)

จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง  4.00
  เมตร ยาว 35.00  เมตร หนาเฉลีย 0.10  เมตรมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า  14.00  ลูกบาศ์กเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.ทุ่ง
อรุณกําหนด)  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  92  ลําดับที  15 

-โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโค้งกระโดน หมู่ที 6 (สายทางบ้านนาย
กลิง ถึง บ้านนางแห้ง)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง  4.00
  เมตร ยาว 43.00  เมตร หนาเฉลีย 0.10  เมตรมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า  17.20  ลูกบาศ์กเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.ทุ่ง
อรุณกําหนด)  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  93  ลําดับที  16  
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-โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านปอพราน หมู่ที 1 ( สายทางนานายน้อย 
ถึงนานายสมหมาย )

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง   3.00
    เมตร ยาว  600.00  เมตร  หนาเฉลีย  0.10  เมตรมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า  180.00   ลูกบาศ์กเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต
.ทุ่งอรุณกําหนด)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  93  ลําดับที  17 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที 13 (สายทางจากคลอง
ชลประทานถึงนานางนพวรรณ)

จํานวน 56,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง  3.00
  เมตร ยาว 330.00  เมตร หนาเฉลีย 0.10  เมตรมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า  99.00  ลูกบาศ์กเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.ทุ่ง
อรุณกําหนด)  

 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  90  ลําดับที  10 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองโพธิ หมู่ที 14 (สายทางจากไร่ สจ
.จรัญไปเชือมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง  5.00
  เมตร ยาว 210.00  เมตร หนาเฉลีย 0.10  เมตรมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า  105.00  ลูกบาศ์กเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.ทุ่ง
อรุณกําหนด)  

 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  91  ลําดับที  11  

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 462,000 บาท
งบบุคลากร รวม 337,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 337,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 337,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน  1 อัตรา ดังนี
- นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 28,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.ตามทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที หรือเงินค่าตอบแทน
อืน เป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ
   - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประ
โนชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2557           

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 56,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี 
1) ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบอกรับวารสารต่างๆ เช่น ค่าจัดทําป้าย 
    สิงพิมพ์ต่าง ฯลฯ
3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบแนวเขต
    ทีดิน ฯลฯ
4) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมา
    กําจัดปลวก เน็ต ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการดําเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร ประจําตําบลทุ่งอรุณ
 - เป็นไปตาม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  118  ลําดับที  2         
โครงการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ ฯ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตาม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  118  ลําดับที 3         

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปรกติ เช่น ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆในสํานัก
งาน ได้แก่ เครืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากา ดินสอ  แฟ้ม
เอกสาร ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพันธุ์พืช ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอืนๆ ทีเกียว
กับการเกษตร ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก หมึกพิมพ์ ตลับหมึกเครือง
ปรินทร์ แผ่นดิสเก็ต คีย์บอร์ด  ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท้องถินอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นํา" จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ ฯ เช่น  ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุ ฯลฯ
                                                                                           - เป็น
ไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที   115  ลําดับที  1          
โครงการรณรงค์ ส่งเสริม ฟืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ ฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใน
การดําเนินงาน ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ฯลฯ

 - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม  2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  116  ลําดับที  1
โครงการรป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ ฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใน
การดําเนินงาน ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
 - เป็นไปตาม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  115  ลําดับที  2         
โครงการรลดการพังทลายของหน้าดินและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ ฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใน
การดําเนินงาน ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ฯลฯ

 - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  115  ลําดับที  3
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ ฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใน
การดําเนินงาน ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ฯลฯ

 - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  115  ลําดับที  4
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โครงการอบรมเพิมศักยภาพอาสาสมัครท้องถินรักษ์โลก จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ ฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใน
การดําเนินงาน ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ฯลฯ

  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 ฉบับแก้ไขจนถึงปัจจุบัน  ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0808.2/ว 2874 ลงวันที 20 ธันวาคม 2560
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  116  ลําดับที  3

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,904,753 บาท
งบกลาง รวม 13,904,753 บาท
งบกลาง รวม 13,904,753 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 168,000 บาท
เพือใช้จ่ายสําหรับสมทบกองทุนประกันสังคม      
  - เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที 22 มกราคม 2557  , พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 ,หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว 81  ลงวันที 10 กรกฎ
คม 2557                                                           

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,600,000 บาท

เพือใช้จ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ ทีมีสิทธิในตําบลทุ่งอรุณ

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  77 ลําดับที  6         
 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,400,000 บาท

-เพือใช้จ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการ ทีมีสิทธิในตําบลทุ่งอรุณ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559
                                                                                                - เป
◌็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  77  ลําดับที  7          

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทีมีสิทธิในตําบลทุ่งอรุณ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าตังจ่ายเบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์                                                                                              
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  77  ลําดับที  8           
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สํารองจ่าย จํานวน 221,753 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ สําหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ฯลฯ

    - เป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวันที 12
 มีนาคม 2545 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที 6 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2//ว 0684 ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76 ลงวันที 13
 มกราคม 2558 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 426 ลงวันที 8 มีนาคม 2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที 15  มิถุนายน2560 ,หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที 2
 สิงหาคม 2560 ฯลฯ
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  74  ลําดับที  2         

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทุ่งอรุณ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลทุ่งอรุณ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี 
1. สวัสดิการด้านการเกิด
2. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและสาธารณสุข
3. สวัสดิการด้านการเสียชีวิต
4. สวัสดิการด้านผู้สูงอายุ/คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
5. สวัสดิการด้านทุนการศึกษา
6. สวัสดิการเพือการประกอบอาชีพ 
7. สวัสดิการด้านการช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัย
8. สวัสดิการร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน
9. สวัสดิการด้านการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญของชาติในชุมชน
10.สวัสดิการด้านการมีส่วนร่วมกับองค์กรอืนๆตามอํานาจหน้าทีของกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน และอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
อรุณ

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  78  ลําดับที  9          

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. จํานวน 135,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช
. จํานวน 135,000 บาท

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้าที  78  ลําดับที  10          
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 232,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(กบท.) 
     
- เป็นไปตาม หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560  , หนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว
 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
                                                                                              - เป็
นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม เปลียนแปลง(ฉบับ
ที 1) หน้าที  78  ลําดับที  11

วันทีพิมพ์ : 21/11/2561  15:41:51 หน้า : 52/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
ทุ่งอรุณ

100,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ สปสช. 135,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 168,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,600,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

232,000

สํารองจ่าย 221,753

เบียยังชีพคนพิการ 2,400,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนอืน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 575,100

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 72,000

เงินเดือนพนักงาน 337,000 945,000 324,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
ทุ่งอรุณ

100,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ สปสช. 135,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 168,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,600,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

232,000

สํารองจ่าย 221,753

เบียยังชีพคนพิการ 2,400,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 10,530 10,530

เงินค่าตอบแทนอืน 86,400 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,550,000 2,550,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

22,680 22,680

เงินเดือนนายก/รองนายก 133,020 133,020

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 10,530 10,530

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 660,000 1,980,000 3,215,100

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000 162,000 294,000

เงินเดือนพนักงาน 1,300,000 231,000 3,650,180 6,787,180
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 6,500

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

28,000 300,000 27,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 1,000 10,000 1,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 5,000 200,000 50,000 5,000 5,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชก่าร

1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
และนอกประเทศของ
พนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
1) โครงการจัดรถ
รับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่ง
อรุณ

130,000

1) โครงการดําเนิน
งานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

30,000

1.โครงการฝึกอบรม
ด้านการวางแผนการ
ตลาดยุคออนไลน์ยุค
ดิจิตอล 4.0
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000 294,000 378,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,000 6,000 30,000 84,500

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

100,000 19,000 448,000 922,000

ค่าเช่าบ้าน 168,000 210,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 3,000 5,000 35,000 55,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 100,000 115,000 530,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000 70,000 75,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชก่าร 70,000 70,000

1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
และนอกประเทศของ
พนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

50,000 50,000

1) โครงการจัดรถ
รับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่ง
อรุณ

130,000

1) โครงการดําเนิน
งานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

30,000

1.โครงการฝึกอบรม
ด้านการวางแผนการ
ตลาดยุคออนไลน์ยุค
ดิจิตอล 4.0

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2) โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการจัดทําแผน
พัฒนาและคณะ
กรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิน
3.โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตําบลเพือจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน

ครงการจัดตังจุดตรวจ
เพือให้บริการ
ประชาชนเนืองใน
เทศกาลสงกรานต์

ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่ง
อรุณ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกประเทศของพนัก
งนส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิ เบิกได้ตาม
ระเบียบ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกประเทศของ
พนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร เช่น ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง 
ๆ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2) โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

80,000 80,000

2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการจัดทําแผน
พัฒนาและคณะ
กรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิน

40,000 40,000

3.โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตําบลเพือจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน

40,000 40,000

ครงการจัดตังจุดตรวจ
เพือให้บริการ
ประชาชนเนืองใน
เทศกาลสงกรานต์

30,000 30,000

ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่ง
อรุณ

105,090 105,090

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกประเทศของพนัก
งนส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิ เบิกได้ตาม
ระเบียบ

70,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกประเทศของ
พนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร เช่น ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง 
ๆ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด "ทุ่ง
อรุณเกมส์"

150,000

โครงการควบคุมการ
ระบาดโรคไข้เลือด
ออกตําบลทุ่งอรุณ

70,000

โครงการโคราชเมือง
สะอาด (ทุ่งอรุณน่าอยู่)

โครงการจัดกิจกรรม
กีฬาสีของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

โครงการจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ทุ่งอรุณ
โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา
ประเพณี  วัฒนธรรม
และอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.ทุ่งอรุณ
โครงการจัดตังจุดตรวจ
เพือให้บริการ
ประชาชนเนืองใน
เทศกาลปีใหม่

โครงการจัดหาวัสดุการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาทํางานช่วงปิด
ภาคฤดูร้อน

40,000

โครงการติดตัง WI-FI 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด "ทุ่ง
อรุณเกมส์"

150,000

โครงการควบคุมการ
ระบาดโรคไข้เลือด
ออกตําบลทุ่งอรุณ

70,000

โครงการโคราชเมือง
สะอาด (ทุ่งอรุณน่าอยู่) 30,000 30,000

โครงการจัดกิจกรรม
กีฬาสีของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 100,000 100,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ทุ่งอรุณ

15,000 15,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา
ประเพณี  วัฒนธรรม
และอืนๆ

20,000 20,000

โครงการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.ทุ่งอรุณ

30,000 30,000

โครงการจัดตังจุดตรวจ
เพือให้บริการ
ประชาชนเนืองใน
เทศกาลปีใหม่

30,000 30,000

โครงการจัดหาวัสดุการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

50,000 50,000

โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาทํางานช่วงปิด
ภาคฤดูร้อน

40,000

โครงการติดตัง WI-FI 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการท้องถิน
อาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ "จิตอาสา สร้าง
ป่า รักษ์นํา"

30,000

โครงการป้องกันโรค
ปากเท้าเปือย 20,000

โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนการป้องกันและ
ระงับไฟป่าแบบ
บูรณาการ

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพของคณะ
กรรมการหมู่บ้านและผู้
นําชุมชนตําบลทุ่งอรุณ

150,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนเพือป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพยุวเกษตร 20,000

โครงการรณรงค์ ส่ง
เสริม ฟืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิงแวด
ล้อม

30,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันการติดเชือ 
HIV ในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะมูลฝอย 30,000

โครงการรป้องกันและ
แก้ไขปัญหาผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งนํา

30,000

โครงการรลดการพัง
ทลายของหน้าดินและ
ส่งเสริมการใช้หญ้า
แฝก

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ใช้วัสดุทีเป็นมิตรกับสิง
แวดล้อม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการท้องถิน
อาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ "จิตอาสา สร้าง
ป่า รักษ์นํา"

30,000

โครงการป้องกันโรค
ปากเท้าเปือย 20,000

โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนการป้องกันและ
ระงับไฟป่าแบบ
บูรณาการ

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพของคณะ
กรรมการหมู่บ้านและผู้
นําชุมชนตําบลทุ่งอรุณ

150,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนเพือป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพยุวเกษตร 20,000

โครงการรณรงค์ ส่ง
เสริม ฟืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิงแวด
ล้อม

30,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันการติดเชือ 
HIV ในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะมูลฝอย 30,000

โครงการรป้องกันและ
แก้ไขปัญหาผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งนํา

30,000

โครงการรลดการพัง
ทลายของหน้าดินและ
ส่งเสริมการใช้หญ้า
แฝก

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ใช้วัสดุทีเป็นมิตรกับสิง
แวดล้อม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนากลุ่มอาชีพ หมู่ที 
1-17 ตําบลทุ่งอรุณ

50,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน
องค์การบริาหรส่วน
ตําบลทุ่งอรุณ
โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุและผู้ด้อยโอกาส
ภายในตําบล

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพือใช้จ่าย
ในการบริหารสถาน
ศึกษา ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่ง
อรุณ

โครงการสนับสนุน
เครืองใช้สําหรับเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่งอรุณ
โครงการสนับสนุน
นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา

โครงการสํารวจสัตว์
เลียงและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ฯ

80,000

โครงการสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

โครงการหนูน้อยฟันดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.ทุ่งอรุณ
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริฯ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนากลุ่มอาชีพ หมู่ที 
1-17 ตําบลทุ่งอรุณ

50,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน
องค์การบริาหรส่วน
ตําบลทุ่งอรุณ

100,000 100,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุและผู้ด้อยโอกาส
ภายในตําบล

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพือใช้จ่าย
ในการบริหารสถาน
ศึกษา ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่ง
อรุณ

158,100 158,100

โครงการสนับสนุน
เครืองใช้สําหรับเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่งอรุณ

30,000 30,000

โครงการสนับสนุน
นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา

20,000 20,000

โครงการสํารวจสัตว์
เลียงและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ฯ

80,000

โครงการสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

455,700 455,700

โครงการหนูน้อยฟันดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.ทุ่งอรุณ

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริฯ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมจัดตัง
สมาชิก อปพร.เพิมเติม

โครงการอบรม
ทัศนศึกษา ดูงานเพือ
พิมศักยภาพแก่
บุคลากร ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.และ
ผู้นําท้องถิน
โครงการอบรมเพิม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถินรักษ์โลก

150,000

ฝึกอบรมจัดตังสภาเด็ก
ตําบลทุ่งอรุณ 30,000

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตังของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินหรือการเลือก
ตังทีกฎหมาย
กําหนด ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 50,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000

วัสดุสนาม

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมจัดตัง
สมาชิก อปพร.เพิมเติม 55,000 55,000

โครงการอบรม
ทัศนศึกษา ดูงานเพือ
พิมศักยภาพแก่
บุคลากร ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.และ
ผู้นําท้องถิน

300,000 300,000

โครงการอบรมเพิม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถินรักษ์โลก

150,000

ฝึกอบรมจัดตังสภาเด็ก
ตําบลทุ่งอรุณ 30,000

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตังของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินหรือการเลือก
ตังทีกฎหมาย
กําหนด ฯลฯ

500,000 500,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 130,000 211,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 10,000 125,000 215,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 20,000 180,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 180,000 230,000

วัสดุสนาม 20,000 20,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 50,000 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,572,817 1,572,817

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 5,000 40,000 5,000

วัสดุอืน 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซือเครืองถ่าย
เอกสารระบบ
ดิจิตอล(ขาว-ดํา)

210,000

เก้าอีบุฟองนํา

เก้าอีสํานักงาน

เครืองปรับอากาศ

ตู้ชันเหล็ก

ตู้เหล็ก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

1.จัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา
เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)   
จํานวน  1  เครือง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 50,000 5,000 115,000 220,000

วัสดุอืน 1,000 6,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 15,000 120,000 135,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 2,000 2,000

ค่าไฟฟ้า 15,000 200,000 215,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 11,000 11,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซือเครืองถ่าย
เอกสารระบบ
ดิจิตอล(ขาว-ดํา)

210,000

เก้าอีบุฟองนํา 6,000 6,000

เก้าอีสํานักงาน 10,000 10,000

เครืองปรับอากาศ 186,200 186,200

ตู้ชันเหล็ก 54,000 54,000

ตู้เหล็ก 29,900 29,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 21,000 21,000

1.จัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา

2,600 2,600

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน

16,000 16,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)   
จํานวน  1  เครือง

7,900 7,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 20,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เพือจ่ายเป็นเงินค่า
บํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ให้อยู่ใน
สภาพเดิม

ครุภัณฑ์อืน

เครืองเลือยโซ่ยนต์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

แผงกันจราจร(เหล็ก)  
จํานวน 5 แผง ๆละ 
5,000 บาท

รถพ่วงขนาดเล็ก 
(สําหรับใช้ลากเรือ)  
จํานวน  1  คัน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งอรุณ หมู่
ที 8 ( สายทางบ้านนาง
โพธิถึงบ้านนางเจริญ )

140,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนปอแดง 
หมู่ที 9 ( สายทางบ้าน
นายเลียวถึงสามแยก )

300,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ทองคํา หมู่ที 10 ( สาย
ทางบ้านผู้ช่วยผญ.ถึง
บ้านนายโพธิ )

85,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านใหม่หนอง
ปรึก หมู่ที 15 ( สาย
ทางบ้านนางวาสนาไป
สามแยก )

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เพือจ่ายเป็นเงินค่า
บํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ให้อยู่ใน
สภาพเดิม

50,000 50,000

ครุภัณฑ์อืน

เครืองเลือยโซ่ยนต์ 25,000 25,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

แผงกันจราจร(เหล็ก)  
จํานวน 5 แผง ๆละ 
5,000 บาท

25,000 25,000

รถพ่วงขนาดเล็ก 
(สําหรับใช้ลากเรือ)  
จํานวน  1  คัน

50,000 50,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งอรุณ หมู่
ที 8 ( สายทางบ้านนาง
โพธิถึงบ้านนางเจริญ )

140,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนปอแดง 
หมู่ที 9 ( สายทางบ้าน
นายเลียวถึงสามแยก )

300,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ทองคํา หมู่ที 10 ( สาย
ทางบ้านผู้ช่วยผญ.ถึง
บ้านนายโพธิ )

85,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านใหม่หนอง
ปรึก หมู่ที 15 ( สาย
ทางบ้านนางวาสนาไป
สามแยก )

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านใหม่หัว
สะพาน หมู่ที 16 ( สาย
ทางบ้านนายเลียม ถึง
บ้านนางฉลวย)

320,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในบริเวณที
ทําการ อบต.ทุ่งอรุณ

490,000

- โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก บ้านโค้ง
กระโดน หมู่ที 6 (สาย
ทางหลังโรงเรียนบ้าน
โค้งกระโดน)

14,000

- โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก บ้านดะ
แลง หมู่ที 11  (สาย
ทางบ้านยายหลง)

35,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนเกตุ หมู่ที 7 
(สายทางบ้านนายแส่
ไปบ้านยายหลง)

474,000

-โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปรึก หมู่ที 3 
( สายทางบ้าน อ.สกล )

15,000

-โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถังสูง
รูปทรงถ้วยแชมเปญ 
พร้อมระบบสูบนําผิว
ดินและระบบกรองนํา 
บ้านใหม่เกตุอรุณ
ทรัพย์ หมู่ที 17

490,000

-โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก บ้าน
โกรกนําใส หมู่ที 2 ( 
สายทางวัดป่า ถึง ถนน
สีเลน)

240,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านใหม่หัว
สะพาน หมู่ที 16 ( สาย
ทางบ้านนายเลียม ถึง
บ้านนางฉลวย)

320,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในบริเวณที
ทําการ อบต.ทุ่งอรุณ

490,000

- โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก บ้านโค้ง
กระโดน หมู่ที 6 (สาย
ทางหลังโรงเรียนบ้าน
โค้งกระโดน)

14,000

- โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก บ้านดะ
แลง หมู่ที 11  (สาย
ทางบ้านยายหลง)

35,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนเกตุ หมู่ที 7 
(สายทางบ้านนายแส่
ไปบ้านยายหลง)

474,000

-โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปรึก หมู่ที 3 
( สายทางบ้าน อ.สกล )

15,000

-โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถังสูง
รูปทรงถ้วยแชมเปญ 
พร้อมระบบสูบนําผิว
ดินและระบบกรองนํา 
บ้านใหม่เกตุอรุณ
ทรัพย์ หมู่ที 17

490,000

-โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก บ้าน
โกรกนําใส หมู่ที 2 ( 
สายทางวัดป่า ถึง ถนน
สีเลน)

240,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

-โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก บ้านโค้ง
กระโดน หมู่ที 6 (สาย
ทางซอยบ้านผญ.มาตร
ไปริมมูล)

8,000

-โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก บ้านโค้ง
กระโดน หมู่ที 6 (สาย
ทางบ้านนายกลิง ถึง 
บ้านนางแห้ง)

10,000

-โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก บ้านปอ
พราน หมู่ที 1 ( สาย
ทางนานายน้อย ถึงนา
นายสมหมาย )

100,000

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก บ้านหัว
สะพาน หมู่ที 13 (สาย
ทางจากคลองชล
ประทานถึงนานางนพ
วรรณ)

56,000

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกบ้านหนองโพธิ 
หมู่ที 14 (สายทางจาก
ไร่ สจ.จรัญไปเชือม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก)

60,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อ
สร้าง

50,000

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

-โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก บ้านโค้ง
กระโดน หมู่ที 6 (สาย
ทางซอยบ้านผญ.มาตร
ไปริมมูล)

8,000

-โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก บ้านโค้ง
กระโดน หมู่ที 6 (สาย
ทางบ้านนายกลิง ถึง 
บ้านนางแห้ง)

10,000

-โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก บ้านปอ
พราน หมู่ที 1 ( สาย
ทางนานายน้อย ถึงนา
นายสมหมาย )

100,000

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก บ้านหัว
สะพาน หมู่ที 13 (สาย
ทางจากคลองชล
ประทานถึงนานางนพ
วรรณ)

56,000

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกบ้านหนองโพธิ 
หมู่ที 14 (สายทางจาก
ไร่ สจ.จรัญไปเชือม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก)

60,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อ
สร้าง

50,000

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในบริเวณที
ทําการ อบต.ทุ่งอรุณ

200,000

โครงการต่อเติมอาคาร
สํานักงานทีทําการ อบ
ต.ทุ่งอรุณ

490,000

-โครงการปรับปรุง
ศาลา SML บ้านโค้ง
กระโดน หมู่ที 6

100,000

ซ่อมแซมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่งอรุณ

ปรับปรุงห้องนําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง
อรุณ
ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง
อรุณ

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ชององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ระดับ
อําเภอ

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
โกรกนําใส  หมู่ที 2

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
โค้งกระโดน  หมู่ที  6

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ดอนเกตุ  หมู่ที  7

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในบริเวณที
ทําการ อบต.ทุ่งอรุณ

200,000

โครงการต่อเติมอาคาร
สํานักงานทีทําการ อบ
ต.ทุ่งอรุณ

490,000

-โครงการปรับปรุง
ศาลา SML บ้านโค้ง
กระโดน หมู่ที 6

100,000

ซ่อมแซมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่งอรุณ

100,000 100,000

ปรับปรุงห้องนําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง
อรุณ

64,000 64,000

ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง
อรุณ

100,000 100,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ชององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ระดับ
อําเภอ

11,000 11,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
โกรกนําใส  หมู่ที 2

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
โค้งกระโดน  หมู่ที  6

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ดอนเกตุ  หมู่ที  7

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ดะแลง  หมู่ที  11

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ทุ่งอรุณ  หมู่ที  8

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
โนนปอแดง  หมู่ที  9

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ปอพราน  หมู่ที 1

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
วังตะแบก  หมู่ที 4

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
สะแกกรอง หมู่ที 5

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
หนองทองคํา  หมู่ที  
10

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
หนองปรึก  หมู่ที 3

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
หนองโพธิ  หมู่ที  14

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
หัวสะพาน  หมู่ที  13

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ใหม่เกตุอรุณทรัพย์  
หมู่ที  17

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ใหม่หนองปรึก  หมู่ที  
15

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ดะแลง  หมู่ที  11

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ทุ่งอรุณ  หมู่ที  8

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
โนนปอแดง  หมู่ที  9

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ปอพราน  หมู่ที 1

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
วังตะแบก  หมู่ที 4

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
สะแกกรอง หมู่ที 5

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
หนองทองคํา  หมู่ที  
10

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
หนองปรึก  หมู่ที 3

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
หนองโพธิ  หมู่ที  14

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
หัวสะพาน  หมู่ที  13

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ใหม่เกตุอรุณทรัพย์  
หมู่ที  17

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ใหม่หนองปรึก  หมู่ที  
15

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ใหม่หัวสะพาน  หมู่ที  
16

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข เพือ
สนับสนุนให้ บ้านใหม่
ดอนเกตุ  หมู่ที 12

20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 600,000

อุดหนุนสภาองค์กร
ชุมชนตําบลทุ่งอรุณ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)  โครงการอาหาร
กลางวัน สําหรับ
โรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการ
ศึกษา
ขันพืนฐาน(สพฐ.)

รวม 13,904,753 752,000 4,377,000 180,000 230,000 3,361,100 653,500 535,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ใหม่หัวสะพาน  หมู่ที  
16

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข เพือ
สนับสนุนให้ บ้านใหม่
ดอนเกตุ  หมู่ที 12

20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 600,000

อุดหนุนสภาองค์กร
ชุมชนตําบลทุ่งอรุณ 170,000 170,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)  โครงการอาหาร
กลางวัน สําหรับ
โรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการ
ศึกษา
ขันพืนฐาน(สพฐ.)

2,364,000 2,364,000

รวม 7,950,807 671,000 12,384,840 45,000,000
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