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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งอรุณ
อ ำเภอ โชคชยั   จงัหวดันครรำชสีมำ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 48,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 9,937,960
งบบุคลากร 7,176,760
เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,928,760
เงินเดือนนำยก/รองนำยก 257,040

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของนำยก/รองนำยก 
เงินค่ำตอบแทนประจ ำต  ำแหน่งนำยก/รองนำยก 21,060

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต  ำแหน่งของนำยก/รองนำยก 
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 21,060

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับของนำยก/รองนำยก 
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองคก์ำร 43,200

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบริหำรส่วน
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2,500,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบสมำชิกสภำ อปท.และเลขำนุกำรสภำ 
เงินค่ำตอบแทนอ่ืน 86,400

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,248,000
เงินเดือนพนกังำน 2,570,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังำนส่วนต ำบล จ ำนวน  7  อตัรำ  
เงินประจ ำต  ำแหน่ง 238,000

- ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 1,296,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 12 อตัรำ ดงัน้ี
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง 144,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชัว่ครำวให้แก่พนกังำนในส ำนกังำน
งบด าเนินงาน 2,497,000
ค่าตอบแทน 472,000
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 320,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฎิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 10,000
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฎิบติังำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่ 
ค่ำเช่ำบำ้น 132,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบำ้น  ให้แก่พนกังำนส่วนต ำบลและผูมี้สิทธิ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนกังำนส่วนต ำบล 
ค่าใช้สอย 1,236,000
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 100,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยดงัน้ี   

รำยจ่ำยเก่ียวกบักำรรับรองและพิธีกำร 50,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยดงัน้ี

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกประเทศของพนกังำน 50,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในอำณำจกัรและ

ค่ำใชจ่้ำยในกำรเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือกำร 500,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วน

ค่ำพวงมำลยั ช่อดอกไม ้กระเชำ้ดอกไมแ้ละพวงมำลำ 6,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลยั ช่อดอกไม ้กระเชำ้ดอกไมแ้ละพวงมำลำ

โครงกำรโครำชเมืองสะอำด (ทุ่งอรุณน่ำอยู)่ 30,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น อำหำร

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเจำ้หน้ำท่ีทอ้งถ่ิน 100,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น 

โครงกำรอบรมทศันศึกษำ ดูงำนเพ่ือพ่ิมศกัยภำพแก่บุคลำกร ผูบ้ริหำร 300,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น เพ่ือให้สำมำรถ

ค่าวสัดุ 441,000
วสัดุส ำนกังำน 80,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ  
วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 20,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น ไมโครโฟน ขำตั้ง
วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 50,000

เพ่ือจ่ำยใชเ้ป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว เช่น น ้ำยำถูพ้ืน ไม้
วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 40,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรร่ี 
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วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 180,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับรถรำชกำร 

วสัดุคอมพิวเตอร์ 70,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผำ้หมึก หมึกพิมพ ์ตลบัหมึก

วสัดุอ่ืน 1,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆ ท่ีไม่สำมำรถจดัเขำ้กลุ่มวสัดุอ่ืนได ้

ค่าสาธารณูปโภค 348,000
ค่ำไฟฟ้ำ 220,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน ้ำประปำ น ้ำบำดำล ท่ีใชใ้นส ำนกังำนและ อำคำร
ค่ำน ้ำประปำ ค่ำน ้ำบำดำล 2,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน ้ำประปำ น ้ำบำดำล ท่ีใชใ้นส ำนกังำนและ อำคำร
ค่ำบริกำรโทรศพัท์ 5,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชบ้ริกำรโทรศพัทห์มำยเลขต่ำงๆท่ีใชส้ ำนกังำน
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 1,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำดวงตรำไปรษณีย ์ค่ำส่งจดหมำย ค่ำลงทะเบียน
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 120,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรทงดำ้นโทรคมนำคม ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำร
งบลงทุน 233,200
ค่าครุภณัฑ์ 233,200
ครุภณัฑส์ ำนกังำน
เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ) จ ำนวน 1 เคร่ือง ควำมเร็ว 120,000
โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี

ตูเ้หล็ก 4 ล้ินชกั จ  ำนวน 3 ตู ้ๆละ 7,000 บำท 21,000
คุณลกัษณะดงัน้ี

โตะ๊หมู่บูชำ 7,500
เพ่ือจดัซ้ือโตะ๊หมู่บูชำ จ ำนวน 1ชุด ประกอบดว้ย

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส ำหรับงำนประมวลผล 22,000
คุณลกัษณะพ้ืนฐำน

เคร่ืองพิมพM์ultifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink 7,500
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier , Scanner 

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ จ  ำนวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 2,600 5,200
คุณลกัษณะพ้ืนฐำน



วนัท่ีพิมพ ์: 14/5/2564  10:28:37

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ 50,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑใ์ห้อยูใ่นสภำพ

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000
รายจ่ายอ่ืน 20,000
รำยจ่ำยอ่ืน
รำยจ่ำยอ่ืน 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งท่ีปรึกษำเพ่ือศึกษำ วิจยั ประเมินผล หรือพฒันำ

งบเงนิอุดหนุน 11,000
เงนิอุดหนุน 11,000
เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 11,000
อุดหนุนโครงกำรศุนยป์ฏิบติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน

งานวางแผนสถิตแิละวชิาการ 764,540
งบบุคลากร 581,040
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 581,040
เงินเดือนพนกังำน 355,320

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังำนส่วนต ำบล จ ำนวน  1 อตัรำ 
ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 225,720

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน1อตัรำดงัน้ี
งบด าเนินงาน 133,500
ค่าตอบแทน 53,500
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 48,500

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 5,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่
ค่าใช้สอย 70,000
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 10,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยดงัน้ี 

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกประเทศของพนกังน 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอก

โครงกำรจดัเวทีประชำคมหมู่บำ้นและประชำคมต ำบลเพ่ือจดัท ำ 40,000
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เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรจดัเวทีประชำคม
ค่าวสัดุ 10,000
วสัดุส ำนกังำน 5,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ  
วสัดุคอมพิวเตอร์ 5,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผำ้หมึก หมึกพิมพ ์ตลบัหมึก
งบเงนิอุดหนุน 50,000
เงนิอุดหนุน 50,000
เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์
อุดหนุนสภำองคก์รชุมชนต ำบลทุ่งอรุณ 50,000
พ่ือใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯให้แก่สภำองคก์รชุมชน

งานบริหารงานคลัง 2,805,000
งบบุคลากร 2,195,000
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,195,000
เงินเดือนพนกังำน 1,473,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนกังำนส่วนต ำบลจ ำนวน 4 อตัรำ ดงัน้ี   
เงินประจ ำต  ำแหน่ง 66,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต  ำแหน่งให้กบัพนกังำนส่วนต ำบลตำม    
ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 620,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 3 อตัรำ ดงัน่ี    
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง 36,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชัว่ครำว  ให้แก่พนกังำนในกอง
งบด าเนินงาน 588,000
ค่าตอบแทน 358,000
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 182,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบตืัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์     
ค่ำเช่ำบำ้น 156,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนกังำนส่วนต ำบล
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนกังำนส่วนต ำบล
ค่าใช้สอย 140,000
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ีย

โครงกำรปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 70,000
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ เช่น ค่ำส ำรวจขอ้มูล ค่ำ
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น เพ่ือให้สำมำรถ
ค่าวสัดุ 80,000
วสัดุส ำนกังำน 30,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของและเคร่ืองใชต่้ำงๆในส ำนกังำน เช่น 
วสัดุคอมพิวเตอร์ 50,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดีสกเ์ก็ต   
ค่าสาธารณูปโภค 10,000
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 10,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำดวงตรำไปรษณีย ์ค่ำส่งจดหมำยลงทะเบียน
งบลงทุน 22,000
ค่าครุภณัฑ์ 22,000
ครุภณัฑส์ ำนกังำน
ตูเ้หล็ก 22,000

 1. ตูเ้หล็กขนำด 2 บำนเล่ือน จ ำนวน 2 ตู้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน 407,060
งบบุคลากร 259,440
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 259,440
เงินเดือนพนกังำน 259,440

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังำนส่วนต ำบล จ ำนวน  1 อตัรำ 
งบด าเนินงาน 147,620
ค่าตอบแทน 32,620
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 21,620

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 5,000

พ่ือใชจ่้ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 6,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนกังำนส่วนต ำบล
ค่าใช้สอย 100,000
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 100,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยดงัน้ี 

ค่าวสัดุ 15,000
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วสัดุส ำนกังำน 5,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ  

วสัดุคอมพิวเตอร์ 10,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผำ้หมึก หมึกพิมพ ์ตลบัหมึก

งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภียั 290,000
งบด าเนินงาน 290,000
ค่าใช้สอย 270,000
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
โครงกำรจดัตั้งจุดตรวจเพ่ือให้บริกำรประชำชนเน่ืองในเทศกำลปีใหม่ 30,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น 

โครงกำรจดัตั้งจุดตรวจเพ่ือให้บริกำรประชำชนเน่ืองในเทศกำล 30,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น 

โครงกำรฝึกอบรมจดัตั้งหรือฝึกอบรมทบทวน สมชิก อปพร. 70,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น 

โครงกำรฝึกอบรมซอ้มแผนกำรป้องกนัและระงบัไฟป่ำแบบบูรณำกำร 30,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น 

โครงกำรฝึกอบรมเยวชนเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น 

โครงกำรอบรมซอ้มแผนกำรป้องกนัและระงบัอคัคีภยัให้กบั 30,000
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนกัเรียนมีควำมรู้เก่ียวกบักำรป้องกนัอคัคีภยั

โครงกำรอบรมทบทวนจิตอำสำภยัพิบติัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 60,000
เพ่ือเสริมสร้ำงศกัยภำพและควำมเขม้แขง็ให้บุคลำกรท่ีปฏิบติั

ค่าวสัดุ 20,000
วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 10,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง เช่น ถงัดบัเพลิง ,ผงเคมี
วสัดุสนำม 10,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุสนำม เช่น กรวยจรำจร หมวกดบัเพลิง 
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา 3,195,000
งบบุคลากร 2,790,000
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,790,000
เงินเดือนพนกังำน 1,860,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่พนกังำนส่วนต ำบลพร้อมทั้งปรับปรุง
เงินประจ ำต  ำแหน่ง 42,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต  ำแหน่งให้แก่พนกังำนส่วนต ำบล ตำม
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เงินวิทยฐำนะ 168,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวิทยฐำนะช ำนำญกำรให้แก่พนกังำน/ขำ้รำชกำร

ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 660,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ/

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง 60,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชัว่ครำวส ำหรับพนกังำนจำ้งของ

งบด าเนินงาน 385,000
ค่าตอบแทน 115,000
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 100,000

เพ่ือใชจ่้ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบติัรำชกำรอนัเป็น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 3,000

เพ่ือใชจ่้ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 12,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนกังำนส่วนต ำบล
ค่าใช้สอย 105,000
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 50,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยดงัน้ี  

รำยจ่ำยเก่ียวกบักำรรับรองและพิธีกำร 5,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยดงัน้ี  

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด 50,000

1)ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกประเทศของ
ค่าวสัดุ 135,000
วสัดุส ำนกังำน 50,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน เช่นกระดำษ ปำกกำ ดินสอ 
วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,000

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือส่ิงของโดยสภำพมีลกัษณะคงทนแต่
วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 30,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว เช่น น ้ำยำถูพ้ืน ไม้
วสัดุคอมพิวเตอร์ 50,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผำ้หมึก หมึกพิมพ ์ตลบัหมึก
ค่าสาธารณูปโภค 30,000
ค่ำไฟฟ้ำ 15,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำท่ีใชส้ ำหรับอำคำรส ำนกังำนและ
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ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 15,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรทำงดำ้นโทรคมนำคม ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำร

งบลงทุน 20,000
ค่าครุภณัฑ์ 20,000
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑใ์ห้อยูใ่นสภำพดี

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 4,249,873
งบด าเนินงาน 2,093,873
ค่าใช้สอย 808,890
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด

1.โครงกำรสนบัสนุนเคร่ืองใชส้ ำหรับเด็ก ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก สงักดั 40,000
เพ่ือจ่ำยเเป็นเงินค่ำเคร่ืองนอน  ค่ำผำ้กนัเป้ือน ค่ำสบู่ ค่ำยำสีฟัน ค่ำ

2.โครงกำรจดักิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กสงักดั 30,000
เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯเพ่ือให้เด็กได้

3. โครงกำรหนูน้อยฟันดีศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กสงักดัอบต.ทุ่งอรุณ 20,000
เพ่ือให้เด็กเล็กไดเ้คลือบฟลูออไรดว์ำนิชและผูป้กครองมีควำมรู้ 

4. โครงกำรส ำหรับสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 455,700
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยดงัน้ี 

5.โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำเพ่ือใชจ่้ำย 158,100
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร

6.ค่ำจดักำรเรียนกำรสอน(รำยหวั)ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำร 105,090
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก

ค่าวสัดุ 1,284,983
ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,284,983

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยดงัน้ี  

งบเงนิอุดหนุน 2,156,000
เงนิอุดหนุน 2,156,000
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 2,156,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยดงัน้ี 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั 282,000
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งบด าเนินงาน 132,000
ค่าใช้สอย 132,000
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด

1)  โครงกำรจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชำติ 100,000
เพ่ือใชจ่้ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรฯเช่นค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำย

2)  โครงกำรจดักิจกรรมวนัแม่แห่งชำติศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กสงักดั 30,000
เพ่ือใชจ่้ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรฯ เช่นค่ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ ค่ำ

3)  โครงกำรจดักิจกรรมวนัไหวค้รูศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กสงักดั อบต.ทุ่ง 2,000
เพ่ือใชจ่้ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรฯเช่นค่ำจดัพำน  ดอกไม ้ต่ำงๆ  

งบลงทุน 150,000
ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง 150,000
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 150,000

1.)ค่ำใชจ่้ำยในกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำร
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข 699,800
งบบุคลากร 385,800
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 385,800
เงินเดือนพนกังำน 385,800

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  1  อตัรำ    
งบด าเนินงาน 255,000
ค่าใช้สอย 225,000
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 5,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยดงัน้ี 

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
โครงกำรควบคุมกำรระบำดโรคไขเ้ลือดออกต ำบลทุ่งอรุณ 70,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำรควบคุมกำรระบำดโรค

โครงกำรป้องกนัควบคุมและระงบัโรคติดต่อ 50,000
พ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำร ฯ เช่น  ค่ำวิทยำกร ค่ำ

โครงกำรป้องกนัโรคปำกเทำ้เป่ือย 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำร ฯ เช่น ค่ำประชำสมัพนัธ์ 

โครงกำรส ำรวจสตัวเ์ล้ียงและป้องกนัโรคพิษสุนขับำ้ตำมพระปณิธำน 80,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำร ฯ เช่น ค่ำประชำสมัพนัธ์ 

ค่าวสัดุ 30,000
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วสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 30,000
"เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือน ้ำยำหรือสำรเคมีในกำรป้องกนัและควบคุม

งบลงทุน 59,000
ค่าครุภณัฑ์ 59,000
ครุภณัฑก์ำรเกษตร
เคร่ืองพ่นหมอกควนั 59,000
คุณลกัษณะพ้ืนฐำน ดงัน้ี

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 340,000
งบเงนิอุดหนุน 340,000
เงนิอุดหนุน 340,000
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข บำ้นโคง้กระโดน  หมู่ท่ี  6 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง

โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข บำ้นดอนเกตุ  หมู่ท่ี  7 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง

โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข บำ้นดะแลง  หมู่ท่ี  11 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง

โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข บำ้นทุ่งอรุณ  หมู่ท่ี  8 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง

โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข บำ้นโนนปอแดง  หมู่ท่ี  9 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง

โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข บำ้นปอพรำน หมู่ท่ี 1 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง

โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข บำ้นวงัตะแบก  หมู่ท่ี 4 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง

โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข บำ้นสะแกกรอง หมู่ท่ี 5 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง

โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข บำ้นหนองทองค ำ  หมู่ท่ี  10 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง

โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข บำ้นหนองปรึก  หมู่ท่ี 3 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง

โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข บำ้นหนองโพธ์ิ  หมู่ท่ี  14 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง

โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข บำ้นหวัสะพำน  หมู่ท่ี  13 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
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โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข บำ้นใหม่เกตุอรุณทรัพย ์ หมู่ท่ี 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง

โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข บำ้นใหม่หนองปรึก  หมู่ท่ี  15 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง

โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข บำ้นใหม่หวัสะพำน  หมู่ท่ี  16 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง

โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข เพ่ือสนบัสนุนให้ บำ้นใหม่ 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง

โครรงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข บำ้นโกรกน ้ำใส หมู่ท่ี 2 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสังคมสงเคราะห์ 400,360
งบบุคลากร 362,640
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 362,640
เงินเดือนพนกังำน 362,640

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนกังำนส่วนต ำบลจ ำนวน 1 อตัรำ
งบด าเนินงาน 37,720
ค่าตอบแทน 37,720
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 30,220

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 1,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 6,500

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนกังำนส่วนต ำบล
งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 280,000
งบด าเนินงาน 280,000
ค่าใช้สอย 280,000
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
โครงกำรจดัรถรับ-ส่งเด็กศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก องคก์ำรบริหำรส่วน 130,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัหำรถบริกำรรับ-ส่งเด็กเล็กและผูด้อ้ยโอกำส

โครงกำรจำ้งนกัเรียนนกัศึกษำท ำงำนช่วงปิดภำคฤดูร้อน 50,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น 

โครงกำรรณรงคก์ำรป้องกนักำรติดเช้ือ HIV ในกลุ่มเด็กและเยำวชน 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น 

โครงกำรส่งเสริมพฒันำศกัยภำพผูสู้งอำยแุละผูด้อ้ยโอกำสภำยใน 50,000



วนัท่ีพิมพ ์: 14/5/2564  10:28:37

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น 
ฝึกอบรมจดัตั้งสภำเด็กต ำบลทุ่งอรุณ 30,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน 3,239,780
งบบุคลากร 1,731,780
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,731,780
เงินเดือนพนกังำน 1,049,880

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  3  อตัรำ  
เงินประจ ำต  ำแหน่ง 42,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต  ำแหน่งให้แก่พนกังำนส่วนต ำบล ตำม
ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 585,500

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนของพนกังำนจำ้ง  จ ำนวน  5 อตัรำ  
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง 54,400

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชัว่ครำวให้แก่พนกังำนจำ้งในกองช่ำง
งบด าเนินงาน 878,000
ค่าตอบแทน 388,000
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 300,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 10,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
ค่ำเช่ำบำ้น 48,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบำ้น  ให้แก่พนกังำนส่วนต ำบลและผูมี้สิทธิ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 30,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนกังำนส่วนต ำบล 
ค่าใช้สอย 140,000
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 60,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยดงัน้ี    

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด 30,000

1) ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกประเทศของ
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นเพ่ือให้สำมำรถ
ค่าวสัดุ 350,000
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วสัดุส ำนกังำน 40,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ 

วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 150,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น หลอดไฟฟ้ำ  สำยไฟฟ้ำ 

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง ช้ินส่วนอะไหล่

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับรถรำชกำร 

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุโฆษณำและเผยแพร่ต่ำงๆ เช่น  วำรสำร 

วสัดุคอมพิวเตอร์ 70,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น ผำ้หมึก หมึกพิมพ ์

วสัดุอ่ืน 10,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆ ท่ีไม่สำมำรถจดัเขำ้กลุ่มวสัดุอ่ืนได ้

งบลงทุน 30,000
ค่าครุภณัฑ์ 30,000
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ 30,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือปรับปรุงครุภณัฑใ์ห้อยูใ่นสภำพเดิม 

งบเงนิอุดหนุน 600,000
เงนิอุดหนุน 600,000
เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์ 600,000
เพ่ือใชจ่้ำยส ำหรับขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและขยำยเขตไฟ

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 70,000
งบด าเนินงาน 70,000
ค่าใช้สอย 70,000
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
โครงกำรรณรงคค์ดัแยกขยะมูลฝอย 40,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น ค่ำ

โครงกำรส่งเสริมกำรใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 30,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น ค่ำ

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน 180,000
งบด าเนินงาน 180,000
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ค่าใช้สอย 180,000
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพของคณะกรรมกำรหมู่บำ้นและ 100,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น อำหำร

โครงกำรฝึกอบรมเยำวชนเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด 50,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น 

โครงกำรส่งเสริมกำรพฒันำกลุ่มอำชีพ หมู่ท่ี 1-17 ต ำบลทุ่งอรุณ 30,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 360,000
งบด าเนินงาน 330,000
ค่าใช้สอย 330,000
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด

1)  โครงกำรแข่งขนักีฬำตำ้นยำเสพติด "ทุ่งอรุณเกมส์" 200,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น 

2)  โครงกำรจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬำหมู่บำ้น 100,000
เพ่ือใชจ่้ำยเป็นค่ำจดัหำวสัดุอุปกรณ์กีฬำให้เด็ก เยำวชนและ

3)  โครงกำรจดักิจกรรมกีฬำสีของเด็กในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 30,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น 

งบเงนิอุดหนุน 30,000
เงนิอุดหนุน 30,000
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

1) โครงกำรส่งเสริมกีฬำเยำวชนต ำบลทุ่งอรุณ 30,000
เพ่ือให้นกัเรียนในสงักดัศูนยเ์ครือข่ำย

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 180,000
งบด าเนินงาน 180,000
ค่าใช้สอย 180,000
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด

1)  โครงกำรร่วมพิธีสมโภชน์อนุสำวรียท์ำ้วสุรนำรี องคป์ระจ ำอ ำเภอ 30,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น 

2)  โครงกำรกิจกรรมงำนประเพณีเขำ้พรรษำ 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น ค่ำจดั

3)  โครงกำรร่วมพิธีฉลองวนัแห่งชยัชนะทำ้วสุรนำรี จงัหวดั 30,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น 

4)  โครงกำรสืบสำนงำนประเพณีสงกรำนต ์รดน ้ำขอพรผูสู้งอำยุ 100,000
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  เช่น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา 350,000
งบด าเนินงาน 300,000
ค่าใช้สอย 100,000
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 100,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยดงัน้ี    

ค่าวสัดุ 200,000
วสัดุก่อสร้ำง 200,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุก่อสร้ำงส ำหรับใชใ้นกิจกำรซ่ึงอยูใ่นควำม
งบลงทุน 50,000
ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง 50,000
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ 50,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งออกแบบให้ไดแ้บบรูปรำยกำรและรำยกำร

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 4,935,300
งบลงทุน 4,935,300
ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง 4,935,300
อำคำรต่ำง ๆ

1. โครงกำรซ่อมแซมบำ้นพกั อบต.ทุ่งอรุณ 150,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรซ่อมแซมบำ้นพกั อบต.ทุ่งอรุณ 

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
10. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นโคง้กระโดน  หมู่ท่ี 6 165,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

11. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นโคง้กระโดน  หมู่ท่ี 6 135,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

12. โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหอถงัสูงรูปทรงถว้ยแชมเปญ 250,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหอถงัสูง

13. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นทุ่งอรุณ  หมู่ท่ี 8 (รอบสระ 300,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

14. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นโนนปอแดง  หมู่ท่ี 9 216,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

15. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นหนองทองค ำ  หมู่ท่ี 10 (สำยนำ 297,000
ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 165.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี
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16. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นดะแลง  หมู่ท่ี 11  114,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

18. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นใหม่ดอนเกตุ  หมู่ท่ี 12 156,600
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

19. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นใหม่ดอนเกตุ  หมู่ท่ี 12 90,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นปอพรำน  หมู่ท่ี 1 (สำยรอบ 300,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

20. โครงกำรก่อสร้ำงฝำปิดรำงระบำยน ้ำ คสล. บำ้นหวัสะพำน หมู่ท่ี 154,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรก่อสร้ำงฝำปิดรำงระบำยน ้ำ คสล. 

21. โครงกำรขยำยเขตท่อเมนตป์ระปำ  บำ้นหวัสะพำน  หมู่ท่ี 13 160,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรขยำยเขตท่อเมนตป์ระปำ ขนำด

22. โครงกำรขดุลอกอ่ำงเก็บน ้ำเพ่ือกำรเกษตร บำ้นหนองโพธ์ิ  หมู่ท่ี 280,800
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรขดุลอกอ่ำงเก็บน ้ำเพ่ือกำรเกษตร มี

23. โครงกำรขดุลอกอ่ำง กนช. บำ้นใหม่หนองปรึก หมู่ท่ี 15 210,600
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรขดุลอกอ่ำง    กนช.มีปริมำตรดินขดุ

24. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นใหม่หนองปรึก หมู่ท่ี 15 96,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

25. โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหอถงัสูงรูปทรงถว้ยแชมเปญ 250,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหอถงัสูง

26. โครงกำรวำงท่อส่งน ้ำ (ท่อ PE) เขำ้สระน ้ำสำธำรณะของหมู่บำ้น 250,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรวำงท่อส่งน ้ำ (ท่อ PE) วำงท่อส่งน ้ำ 

3. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ บำ้นโกรกน ้ำใส  หมู่ท่ี 2 280,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ ขนำดกวำ้ง 

4. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นหนองปรึก  หมู่ท่ี  3  150,300
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นหนองปรึก  หมู่ท่ี  3  75,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

6. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นหนองปรึก  หมู่ท่ี  3  105,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

7. โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหอถงัสูงรูปทรงถว้ยแชมเปญ 250,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหอถงัสูง

8. โครงกำรก่อสร้ำงประตูเปิด-ปิดน ้ำขำ้งสหกรณ์  บำ้นวงัตะแบก  200,000
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนตำมท่ี อบต.ทุ่งอรุณ ก ำหนด) พร้อม

9. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำน คสล. บำ้นสะแกกรอง หมู่ท่ี 5 300,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัท ำโครงกำรก่อสร้ำงสะพำน คสล. ขนำดกวำ้ง 
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน
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รวม
รวม
รวม

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 436,320
งบบุคลากร 355,320
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 355,320
เงินเดือนพนกังำน 355,320

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังำนส่วนต ำบล จ ำนวน  1 อตัรำ 
งบด าเนินงาน 81,000
ค่าตอบแทน 11,000
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 10,000

เพ่ือใชจ่้ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบติัรำชกำรอนัเป็น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 1,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่
ค่าใช้สอย 55,000
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 5,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยดงัน้ี 

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกประเทศของพนกังำน 5,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในอำณำจกัรและ

โครงกำรด ำเนินงำนศูนยถ่์ำยทอดเทคโนโลยกีำรเกษตรประจ ำต  ำบล 20,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำรศูนยถ่์ำยทอด

โครงกำรพฒันำศกัยภำพยวุเกษตร 20,000
พ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำร ฯ เช่น ค่ำอำหำรและ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น เพ่ือให้สำมำรถ

ค่าวสัดุ 15,000
วสัดุส ำนกังำน 5,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน เช่น กระดำษ ปำกำ ดินสอ  
วสัดุกำรเกษตร 5,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือพนัธุ์พืช ปุ๋ ย ไมด้อกไมป้ระดบั และวสัดุ
วสัดุคอมพิวเตอร์ 5,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผำ้หมึก หมึกพิมพ ์ตลบัหมึก
งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้ 210,000
งบด าเนินงาน 210,000
ค่าใช้สอย 210,000
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
โครงกำรรณรงค ์ส่งเสริม ฟ้ืนฟู และอนุรักษท์รัพยำกรและส่ิงแวดลอ้ม 30,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำร ฯ เช่น  ค่ำอำหำรและ

โครงกำรรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำผกัตบชวำและวชัพืชในแหล่งน ้ำ 30,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำร ฯ เช่น ค่ำวสัดุ อุปกรณ์

โครงกำรรลดกำรพงัทลำยของหน้ำดินและส่งเสริมกำรใชห้ญำ้แฝก 20,000
เพ่ือจ่ำยเป้็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำร ฯ เช่น ค่ำวสัดุ อุปกรณ์

โครงกำรอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ 30,000
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำร ฯ เช่น ค่ำวสัดุ อุปกรณ์

โครงกำรอบรมเพ่ิมศกัยภำพอำสำสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก 100,000
เพ่ือจ่ำยเป้็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำร ฯ เช่น ค่ำวสัดุ อุปกรณ์

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 14,387,007
งบกลาง 14,387,007
งบกลาง 14,387,007
เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 170,000

เพ่ือใชจ่้ำยส ำหรับสมทบกองทุนประกนัสงัคม      
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000

เพ่ือใชจ่้ำยเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน 
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยุ 11,000,000

เพ่ือใชจ่้ำยเป็นค่ำเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยุ ท่ีมีสิทธิในต ำบลทุ่งอรุณ
เบ้ียยงัชีพคนพิกำร 2,400,000

เพ่ือใชจ่้ำยเป็นค่ำเบ้ียยงัชีพคนพิกำร ท่ีมีสิทธิในต ำบลทุ่งอรุณ
เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 50,000

เพ่ือใชจ่้ำยเป็นค่ำเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ท่ีมีสิทธิในต ำบลทุ่งอรุณ
ส ำรองจ่ำย 223,007

พ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน เช่น ค่ำวสัดุ 
รำยจ่ำยตำมขอ้ผูกพนั
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) 262,000
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วน

สมทบกองทุนสวสัดิกำรชุมชนต ำบลทุ่งอรุณ 100,000
เพ่ือใชจ่้ำยเป็นเงินสมทบในกำรด ำเนินงำนของกองทุนสวสัดิกำร

สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภำพ สปสช. 175,000
เพ่ือจ่ำยเป็น เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภำพ สปสช. 



หนำ้ : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งอรุณ
อ ำเภอ โชคชยั   จงัหวดันครรำชสีมำ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 48,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

9,937,960 บาท
7,176,760 บาท
2,928,760 บาท

257,040 บำท

21,060 บำท

21,060 บำท

43,200 บำท

2,500,000 บำท

86,400 บำท

4,248,000 บาท
2,570,000 บำท

238,000 บำท

1,296,000 บำท

144,000 บำท

2,497,000 บาท
472,000 บาท
320,000 บำท

10,000 บำท
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132,000 บำท

10,000 บำท

1,236,000 บาท

100,000 บำท

50,000 บำท

50,000 บำท

500,000 บำท

6,000 บำท

30,000 บำท

100,000 บำท

300,000 บำท

100,000 บำท

441,000 บาท
80,000 บำท

20,000 บำท

50,000 บำท

40,000 บำท
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180,000 บำท

70,000 บำท

1,000 บำท

348,000 บาท
220,000 บำท

2,000 บำท

5,000 บำท

1,000 บำท

120,000 บำท

233,200 บาท
233,200 บาท

120,000 บำท

21,000 บำท

7,500 บำท

22,000 บำท

7,500 บำท

5,200 บำท
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50,000 บำท

20,000 บาท
20,000 บาท

20,000 บำท

11,000 บาท
11,000 บาท

11,000 บำท

764,540 บาท
581,040 บาท
581,040 บาท
355,320 บำท

225,720 บำท

133,500 บาท
53,500 บาท
48,500 บำท

5,000 บำท

70,000 บาท

10,000 บำท

20,000 บำท

40,000 บำท
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10,000 บาท
5,000 บำท

5,000 บำท

50,000 บาท
50,000 บาท

50,000 บำท

2,805,000 บาท
2,195,000 บาท
2,195,000 บาท
1,473,000 บำท

66,000 บำท

620,000 บำท

36,000 บำท

588,000 บาท
358,000 บาท
182,000 บำท

156,000 บำท

20,000 บำท

140,000 บาท

50,000 บำท

70,000 บำท
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20,000 บำท

80,000 บาท
30,000 บำท

50,000 บำท

10,000 บาท
10,000 บำท

22,000 บาท
22,000 บาท

22,000 บำท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
407,060 บาท
259,440 บาท
259,440 บาท
259,440 บำท

147,620 บาท
32,620 บาท
21,620 บำท

5,000 บำท

6,000 บำท

100,000 บาท

100,000 บำท

15,000 บาท
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5,000 บำท

10,000 บำท

290,000 บาท
290,000 บาท
270,000 บาท

30,000 บำท

30,000 บำท

70,000 บำท

30,000 บำท

20,000 บำท

30,000 บำท

60,000 บำท

20,000 บาท
10,000 บำท

10,000 บำท

แผนงานการศึกษา
3,195,000 บาท
2,790,000 บาท
2,790,000 บาท
1,860,000 บำท

42,000 บำท



หนำ้ : 1/1

168,000 บำท

660,000 บำท

60,000 บำท

385,000 บาท
115,000 บาท
100,000 บำท

3,000 บำท

12,000 บำท

105,000 บาท

50,000 บำท

5,000 บำท

50,000 บำท

135,000 บาท
50,000 บำท

5,000 บำท

30,000 บำท

50,000 บำท

30,000 บาท
15,000 บำท
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15,000 บำท

20,000 บาท
20,000 บาท

20,000 บำท

4,249,873 บาท
2,093,873 บาท

808,890 บาท

40,000 บำท

30,000 บำท

20,000 บำท

455,700 บำท

158,100 บำท

105,090 บำท

1,284,983 บาท
1,284,983 บำท

2,156,000 บาท
2,156,000 บาท

2,156,000 บำท

282,000 บาท
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132,000 บาท
132,000 บาท

100,000 บำท

30,000 บำท

2,000 บำท

150,000 บาท
150,000 บาท

150,000 บำท

แผนงานสาธารณสุข
699,800 บาท
385,800 บาท
385,800 บาท
385,800 บำท

255,000 บาท
225,000 บาท

5,000 บำท

70,000 บำท

50,000 บำท

20,000 บำท

80,000 บำท

30,000 บาท
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30,000 บำท

59,000 บาท
59,000 บาท

59,000 บำท

340,000 บาท
340,000 บาท
340,000 บาท

20,000 บำท

20,000 บำท

20,000 บำท

20,000 บำท

20,000 บำท

20,000 บำท

20,000 บำท

20,000 บำท

20,000 บำท

20,000 บำท

20,000 บำท

20,000 บำท
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20,000 บำท

20,000 บำท

20,000 บำท

20,000 บำท

20,000 บำท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
400,360 บาท
362,640 บาท
362,640 บาท
362,640 บำท

37,720 บาท
37,720 บาท
30,220 บำท

1,000 บำท

6,500 บำท

280,000 บาท
280,000 บาท
280,000 บาท

130,000 บำท

50,000 บำท

20,000 บำท

50,000 บำท



หนำ้ : 1/1

30,000 บำท

แผนงานเคหะและชุมชน
3,239,780 บาท
1,731,780 บาท
1,731,780 บาท
1,049,880 บำท

42,000 บำท

585,500 บำท

54,400 บำท

878,000 บาท
388,000 บาท
300,000 บำท

10,000 บำท

48,000 บำท

30,000 บำท

140,000 บาท

60,000 บำท

30,000 บำท

50,000 บำท

350,000 บาท



หนำ้ : 1/1

40,000 บำท

150,000 บำท

20,000 บำท

50,000 บำท

10,000 บำท

70,000 บำท

10,000 บำท

30,000 บาท
30,000 บาท

30,000 บำท

600,000 บาท
600,000 บาท

600,000 บำท

70,000 บาท
70,000 บาท
70,000 บาท

40,000 บำท

30,000 บำท

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน
180,000 บาท
180,000 บาท



หนำ้ : 1/1

180,000 บาท

100,000 บำท

50,000 บำท

30,000 บำท

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
360,000 บาท
330,000 บาท
330,000 บาท

200,000 บำท

100,000 บำท

30,000 บำท

30,000 บาท
30,000 บาท

30,000 บำท

180,000 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท

30,000 บำท

20,000 บำท

30,000 บำท

100,000 บำท



หนำ้ : 1/1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
350,000 บาท
300,000 บาท
100,000 บาท

100,000 บำท

200,000 บาท
200,000 บำท

50,000 บาท
50,000 บาท

50,000 บำท

4,935,300 บาท
4,935,300 บาท
4,935,300 บาท

150,000 บำท

165,000 บำท

135,000 บำท

250,000 บำท

300,000 บำท

216,000 บำท

297,000 บำท



หนำ้ : 1/1

114,000 บำท

156,600 บำท

90,000 บำท

300,000 บำท

154,000 บำท

160,000 บำท

280,800 บำท

210,600 บำท

96,000 บำท

250,000 บำท

250,000 บำท

280,000 บำท

150,300 บำท

75,000 บำท

105,000 บำท

250,000 บำท

200,000 บำท

300,000 บำท



หนำ้ : 1/1

แผนงานการเกษตร
436,320 บาท
355,320 บาท
355,320 บาท
355,320 บำท

81,000 บาท
11,000 บาท
10,000 บำท

1,000 บำท

55,000 บาท

5,000 บำท

5,000 บำท

20,000 บำท

20,000 บำท

5,000 บำท

15,000 บาท
5,000 บำท

5,000 บำท

5,000 บำท

210,000 บาท
210,000 บาท
210,000 บาท



หนำ้ : 1/1

30,000 บำท

30,000 บำท

20,000 บำท

30,000 บำท

100,000 บำท

แผนงานงบกลาง
14,387,007 บาท
14,387,007 บาท
14,387,007 บาท

170,000 บำท

7,000 บำท

11,000,000 บำท

2,400,000 บำท

50,000 บำท

223,007 บำท

262,000 บำท

100,000 บำท

175,000 บำท


