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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง
อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงทอง

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลทุงทอง จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลทุงทองจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 28,021,281.03 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 7,043,100.37 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,653,278.01 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 128,537.74 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 38,555,875.50 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 90,071.20 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 371,287.70 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 178,819.21 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 63,500.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 2,167.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,605,728.39 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,244,302.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,666,493.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 33,165,758.56 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 12,522,294.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,365,200.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,508,444.56 บาท

งบลงทุน จํานวน 5,078,500.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,691,320.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,666,493.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 1,898,442.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,187,000.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง

อ.ทามวง  จ.กาญจนบุรี

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 624,897.43 557,000.00 573,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

470,085.30 470,000.00 366,800.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 284,104.03 210,000.00 130,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 308,035.00 50,000.00 60,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,687,121.76 1,287,000.00 1,129,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 25,658,006.48 22,509,500.00 24,050,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25,658,006.48 22,509,500.00 24,050,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,424,045.00 23,000,000.00 24,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

22,424,045.00 23,000,000.00 24,000,000.00

รวม 49,769,173.24 46,796,500.00 49,179,800.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง
อ.ทามวง  จ.กาญจนบุรี

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,119,648.00 14,410,425.00 17,576,000.00

งบบุคลากร 11,088,933.73 12,027,200.00 13,009,800.00

งบดําเนินงาน 6,904,839.79 11,655,575.00 10,578,000.00

งบลงทุน 7,901,600.00 6,425,300.00 5,955,000.00

งบรายจ่ายอื่น 18,000.00 25,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,020,130.12 2,253,000.00 2,036,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 41,053,151.64 46,796,500.00 49,179,800.00

รวม 41,053,151.64 46,796,500.00 49,179,800.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง
อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง

อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,041,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,736,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,746,800

แผนงานสาธารณสุข 945,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 255,000

แผนงานเคหะและชุมชน 9,591,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 752,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 457,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 80,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,576,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 49,179,800



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,642,600 2,462,400 10,105,000
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,984,900 0 1,984,900

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,657,700 2,462,400 8,120,100

งบดําเนินงาน 2,597,000 676,000 3,273,000
    ค่าตอบแทน 390,000 246,000 636,000

    ค่าใช้สอย 1,397,000 260,000 1,657,000

    ค่าวัสดุ 400,000 150,000 550,000

    ค่าสาธารณูปโภค 410,000 20,000 430,000

งบลงทุน 563,000 0 563,000
    ค่าครุภัณฑ์ 68,000 0 68,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 495,000 0 495,000

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000
    รายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000

งบเงินอุดหนุน 75,000 0 75,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง

อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

หน้า : 1/8



งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

    เงินอุดหนุน 75,000 0 75,000

                              รวม 10,902,600 3,138,400 14,041,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 90,000 550,000 640,000
    ค่าใช้สอย 90,000 290,000 380,000

    ค่าวัสดุ 0 260,000 260,000

งบลงทุน 596,000 500,000 1,096,000
    ค่าครุภัณฑ์ 96,000 500,000 596,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 0 500,000

                              รวม 686,000 1,050,000 1,736,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง

อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 636,800 0 636,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 636,800 0 636,800

งบดําเนินงาน 190,000 1,324,000 1,514,000
    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000

    ค่าใช้สอย 90,000 444,000 534,000

    ค่าวัสดุ 90,000 880,000 970,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,596,000 1,596,000
    เงินอุดหนุน 0 1,596,000 1,596,000

                              รวม 826,800 2,920,000 3,746,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง

อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 120,000 665,000 785,000
    ค่าตอบแทน 120,000 0 120,000

    ค่าใช้สอย 0 335,000 335,000

    ค่าวัสดุ 0 330,000 330,000

งบเงินอุดหนุน 0 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 0 160,000 160,000

                              รวม 120,000 825,000 945,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง

อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

หน้า : 4/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 250,000 250,000
    ค่าใช้สอย 250,000 250,000

งบเงินอุดหนุน 5,000 5,000
    เงินอุดหนุน 5,000 5,000

                              รวม 255,000 255,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง

อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 2,268,000 0 0 0 2,268,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,268,000 0 0 0 2,268,000

งบดําเนินงาน 823,000 710,000 0 1,294,000 2,827,000
    ค่าตอบแทน 252,000 0 0 0 252,000

    ค่าใช้สอย 330,000 0 0 874,000 1,204,000

    ค่าวัสดุ 240,000 610,000 0 420,000 1,270,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,000 100,000 0 0 101,000

งบลงทุน 0 4,237,000 59,000 0 4,296,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,237,000 59,000 0 4,296,000

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 0 0 200,000
    เงินอุดหนุน 0 200,000 0 0 200,000

                              รวม 3,091,000 5,147,000 59,000 1,294,000 9,591,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง

อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 752,000 752,000
    ค่าใช้สอย 752,000 752,000

                              รวม 752,000 752,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 200,000 257,000 457,000
    ค่าใช้สอย 120,000 257,000 377,000

    ค่าวัสดุ 80,000 0 80,000

                              รวม 200,000 257,000 457,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง

อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 30,000 50,000 80,000
    ค่าใช้สอย 0 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

                              รวม 30,000 50,000 80,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,576,000 17,576,000
    งบกลาง 17,576,000 17,576,000

                              รวม 17,576,000 17,576,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง

อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,041,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,736,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,746,800

แผนงานสาธารณสุข 945,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 255,000

แผนงานเคหะและชุมชน 9,591,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 752,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 457,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 80,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,576,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 49,179,800

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลทุงทอง และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 49,179,800 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 49,179,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง
อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงทองปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงทองมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายไพฑูรย์ สุขดี)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงทอง

อนุมัติ

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

(นายฑรัท เหลืองสอาด)

ตําแหนง นายอําเภอทามวง



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง

อําเภอ ทามวง   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,179,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,902,600 บาท

งบบุคลากร รวม 7,642,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,984,900 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น อัตราตามที่ระเบียบ
กําหนด ดังนี้
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 20,400 บาท
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือน
ละ 11,220 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของผู้บริหารท้อง
ถิ่น อัตราตามที่ระเบียบกําหนด ดังนี้
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือน
ละ 880 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของผู้บริหารท้องถิ่น อัตราตาม
ที่ระเบียบกําหนด ดังนี้
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือน
ละ 880 บาท
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล อัตราตามที่ระเบียบกําหนด ดังนี้
1.เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา อัตราเดือนละ 7,200 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอแบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น อัตราตามที่ระเบียบกําหนด ดังนี้
1.ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 11,220
 บาท
2.รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ 9,180 บาท
3.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 7,200
 บาท
4.เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 7,200
 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,657,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และพนักงานสวนตําบลสังกัดสํานักปลัด 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหารท้องถิ่น ระดับ
กลาง ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล และผู้อํานวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด ตามอัตราที่
กฎหมายและระเบียบกําหนด

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 197,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปี สําหรับตําแหนง ภารโรง สังกัดสํานักปลัด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,840,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัด
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสังกัด
สํานักปลัด

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ เงินเพิ่มประจําตําแหนง สําหรับ
ตําแหนงผู้บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง อัตราตาม
กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 2,597,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 390,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ สําหรับ
ปลัดฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง สังกัด
สํานักปลัด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัด

คาเชาบ้าน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ์พึงเบิกได้ตามที่
ระเบียบฯกําหนด สําหรับปลัดฯ และพนังานสวนตําบล สังกัด
สํานักปลัด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิ์พึงเบิกได้
ตามที่กําหมายและระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,397,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร, คาโฆษณาและเผยแพร, คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล, คาเชาทรัพยสิน, คาธรรมเนียมตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คา
จ้างเหมาบริการ, คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1.คารับรอง เชน คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล, คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น, คารับรองในการ
ประชุมคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ฯลฯ
2.คาใช้จายในพิธีทางศาสนา / รัฐพิธีตางๆ ซึ่งเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เชน โครงการจัดงานวันแมแหง
ชาติ,โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
อยูหัว และสมเด็จพระราชชินีนารถ ฯลฯ 
3.พิธีเปิดอาคารตางๆ 
ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัด เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง , คา
พาหนะ , คาเชาที่พัก , คาลงทะเบียบตางๆ ฯลฯ ตามอัตราที่
ระเบียบกําหนดฯ

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารท้อง
ถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีครบวาระหรือแทนตําแหนงที่
วาง ตามที่กฎหมาย และระเบียบกําหนด รวมทั้งการประชา
สัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองใน
การ ฯลฯ

วันที่พิมพ : 13/5/2564  10:03:27 หน้า : 4/41



คาพวงมาลา จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดจ้างทําพวงมาลาเพื่อใช้ในงานพิธี
ตางๆ เชน วันปิยะมหาราช ฯลฯ
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0404
 / ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกคา
ดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุม
ดอกไม้

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลทุงทอง 
"เด็กไทยโตไปไมโกง"

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนตําบลทุงทอง  "เด็กไทยโตไปไมโกง" อัตราตาม
ระเบียบฯกําหนด เชน คาวิทยากร,คาอาหาร,คาอุปกรณ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการอบรมการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมการสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน อัตรา
ตามระเบียบฯกําหนด เชน คาวิทยากร,คาอาหาร,คาอุปกรณ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สําหรับคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง อัตราตามระเบียบฯกําหนด เชน คาวิทยากร,คา
อาหาร,คาอุปกรณ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องถายเอกสาร,รถ
ยนตสวนกลาง ฯลฯ ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของสํานักปลัด

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน โตะตางๆ, เก้าอี้ตางๆ, ตู้
ตางๆ, กระดาษ, แฟ้ม, สมุดบัญชี, แบบพิมพ, ตรายาง, ธง
ชาติ, น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน, พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
 สําหรับการปฏิบัติงานของสํานักปลัด

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ ฯลฯ สําหรับการปฏิบัติงานของสํานักปลัด

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน  ไม้กวาด, แก้วน้ํา
จานรอง, ผงซักฝอก, สบู, มีด, เตาไฟฟ้า, กระทะไฟฟ้า,ถัง
แกส ฯลฯ สําหรับปฏิบัติงานสํานักปลัด
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, น้ํามันเบรก, หัว
เทียน, กระจกมองข้างรถยนต, เบาะรถยนต, ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
 สําหรับรถยนต, รถจักรยานต, รถตัดหญ้า ฯลฯ ที่อยูในความดูแล
รับผิดชอบของสํานักปลัด

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามัน
ดีเซล, น้ํามันกาด, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเครื่อง, น้ํามันจารบี, แกส
หุงต้ม ฯลฯ สําหรับรถยนต, รถจักรยานยนต, รถตัดหญ้า ฯลฯ
 และเครื่องใช้ อุปกรณ ที่มีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน ของสํานักปลัด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ, แป้นพิมพ, เมน
บอรด, เมาส, โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวย
หนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ สําหรับการปฏิบัติงานของสํานัก
ปลัด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 410,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล     ทุงทอง, อาคาร, สถานที่ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน, คาโทรศัพทเคลื่อนที่, คาเชาเลข
หมายโทรศัพท, คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ สําหรับใช้ในราชการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย,คาธนาณัติ,ดวง
ตราไปรษณีย,คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
และการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) สําหรับการ
ปฏิบัติงานของสํานักปลัด
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอิน
เทอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี,คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ สําหรับใช้ในราชการองคการบริหารสวน
ตําบลทุงทอง

งบลงทุน รวม 563,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว

จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 4 เครื่องๆละ 17,000
 บาท สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด
 - จัดซื้อตามเกณฑราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 495,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย หมูที่ 3 จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย หมูที่ 3 มีราย
ละเอียดดังนี้
ชุดภาครับสัญญา ลูกขาย
1.ชุดเครื่องรับ UHF  420.200 MHz มีซีลยางกันน้ําได้ร้อย
เปอรเซนต จํานวน 8 เครื่อง  ประกอบด้วย
    - ชุดรับสัญญาณ UHF  420.200 MHz 
    - ชุดภาคขยาย Digital Class D (50x2) RMS
2.ชุดจายไฟ 220 AVC (หม้อแปลง) Out put 18  AVC จํานวน 8
 ชุด
3.เสาอากาศรับสัญญาณยากิ ขนาดไมน้อยกวา 3 E จํานวน 8 ชุด
4.ลําโพงฮอรนปากกลมขนาดไมน้อยกวา 15 นิ้ว กําลังขับไมน้อย
กวา 40 วัตต จํานวน 32 ชุด
5.สายอากาศรับสัญญาณ RG-58 จํานวน 8 ชุด
6.แป้นพลาสติกกรองหลังเครื่อง จํานวน 8 ชุด
7.อุปกรณเบรกเกอร สายไฟ พร้อมอุปกรณติดตั้งอื่นๆ จํานวน 8
 ชุด
-ดําเนินการติดตั้งตามแบบที่ อบต.กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

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

คาจ้างการสํารวจและประเมินความพึงพอใจในแตละงานของผู้รับ
บริการ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสํารวจและประเมินความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานแตละด้านของผู้รับบริการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลมวงชุม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้เทศบาลตําบลมวงชุม ตามโครงการขอ
รับเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ ประจําปี
งบประมาณ 2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทามวง จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทามวง ตาม
โครงการ ดังนี้
1.โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีในวันสําคัญของชาติและกิจกรรม
ตามนโยบายของจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 5,000 บาท
2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,138,400 บาท
งบบุคลากร รวม 2,462,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,462,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,000,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยท้องถิ่น สําหรับผู้อํานวย
การกองคลัง

วันที่พิมพ : 13/5/2564  10:03:27 หน้า : 10/41



คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจํา สําหรับลูกจ้างประจํา สังกัดกองคลัง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงคาจ้างประจําปี สําหรับ
พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานทั่วไป สังกัดกองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 676,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 246,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ เงินรางวัล, เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงิน
ทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง 

คาเชาบ้าน จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตาม
ระเบียบฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาจ้าง
เหมาบริการ, คาถายเอกสาร, คาเข้าปกหนังสือ, คาเชาทรัพย, คา
โฆษณาและเผยแพร, คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ สําหรับการปฏิบัติ
งานของกองคลัง 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เบิกจายตามระเบีบบฯ เชน คาพาหนะ, คาเชาที่
พัก, คาลงทะเบียนฝึกอบรม ฯลฯ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององคการบริหารสวนตําบลทุงทอง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน คอมพิวเตอร, เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
 สําหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ, ปากกา, กระดาษคารบอน, กระดาษ
ไข, แฟ้ม, ตระแกรงวางเอกสาร, เครื่องตัดกระดาษ, เครื่อง
เย็บ, กระดานไวทบอรด, น้ําดื่มบริการประชาชน, ตรายาง, สมุด
บัญชี, แบบพิมพ, ซอง, กุญแจ, นาฬิกาตั้งหรือแขวน, เครื่อง
คํานวณ ฯลฯ สําหรับใช้ปฏิบัติงานกองคลัง 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ถ้วย, แก้ว, จาน
รอง, กระดาษชําระ ฯลฯ สําหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง

วันที่พิมพ : 13/5/2564  10:03:27 หน้า : 12/41



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล, ตลับผงหมึก, แป้นพิมพ, เม้าส, เมนบอรด, โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไม
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ สําหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง

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

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย, คาธนาณัติ, คา
ซื้อดวงตราไปรษณียากร, คาลงทะเบียนในการสงเอกสาร ฯลฯ
 สําหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 686,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ, คาธรรมเนียมตางๆ, คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ, คาติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด ฯลฯ
 สําหรับงานรักษาความสงบภายใน และงานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ อัตราตามระเบียบฯกําหนด เชน คาวิทยากร,คา
อาหาร,คาอุปกรณ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน กล้องโทรทัศนวงจรปิด ฯลฯ

งบลงทุน รวม 596,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 96,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศนวงจรปิด ชนิดเครือขาย จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิด ชนิอเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป กรณีมีกล้องโทรทัศนวงจรปิดภายในตําบลชํารุด
เสียหาย หรือไมสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
-จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนวงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 300
 มิลลิเมตร จํานวน 20 ต้น ในจํานวน 1 ต้น ประกอบด้วย
1.แผงโซลาเซลล ชนิด Mono หรือ Polycrystalline จํานวน 1
 แผง ผลิตพลังงานไมน้อยกวา 9 - 10 วัตต,แรงดันไมน้อยกวา 17
 โวลล,กระแสไมน้อยกวา 300 mA
2.แบบเตอรี่ ชนิดแห้ง จํานวน 1 ลูก แรงดันไมน้อยกวา 12
 โวลล,กระแสไมน้อยกวา 12 AH
3.อุปกรณสองสวางของหลอด LED  จํานวน 170 ดวง สี
แดง,เหลือ ขนาดไมน้อยกวา 5 มิลลิเมตร  ,มีอายุการใช้งานไม
น้อยกวา 100,000 ชั่วโมง อัตราการกระพริบของไฟ 40 - 60
 ครั้ง/นาที ระยะเวลา 48 ชั่วโมง ขณะไมมีแสงอาทิตย ระยะมอง
เห็นประมาณ 1,000 เมตรหรือมากกา ความเข้มของการสองสวาง
มากกวา 837,000 MCD
4.เลนส จํานวน 1 ลูก สีใส แบบโพลีคารบอเนต
5.โคม จํานวน 1 ชุด สีดํา  แบบโพลีคารบอเนต ขนาดไมน้อย
กวา 300 มิลลิเมตร 
6.เสาไฟกระพริบขนาด 4 นิ้ว สูง  3 เมตร พร้อมฐานตอหม้อ
- ติดตั้งภายในตําบลทุงทอง ตามแบบที่ อบต.กําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,050,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม , เทศกาล
สงกรานต ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพทักษะการระงับเหตุการณ
สาธารณภัย อปพร.

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพ
ทักษะการระงับเหตุการณสาธารณภัย ของ อปพร. อัตราตาม
ระเบียบฯกําหนด เชน คาวิทยากร,คาอาหาร,คาอุปกรณ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะการดับเพลิงในสถานศึกษาและพื้นที่
เสี่ยงภัย

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะการดับ
เพลิงในสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงภัย อัตราตามระเบียบฯ
กําหนด เชน คาวิทยากร,คาอาหาร,คาอุปกรณ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับรถยนต
สวนกลาง รถยนตบรรทุกน้ําในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เชน ยางใน,ยางนอก,เบาะรถยนต,แบตเตอรี่,หัวเทียน,หม้อน้ํา
รถยนต,กระจกมองข้างรถยนต ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนต
สวนกลาง รถยนตบรรทุกน้้้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เชน น้ํามันดีเซล,น้ํามันกาด,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันเครื่อง,น้ํามัน
จารบี ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง,เครื่องดับ
เพลิง,น้ํายาเคมีดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ สําหรับใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น สําหรับใช้ในงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน สลิงดึงต้นไม้, สลิงดึงรถ ฯลฯ

วันที่พิมพ : 13/5/2564  10:03:27 หน้า : 17/41



งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ชุดดับเพลิง พร้อมเครื่องชวยหายใจ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดดับเพลิง พร้อมเครื่องชวย
หายใจ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 250,000 บาท โดย 1 ชุด ประกอบ
ด้วย
    ชุดดับเพลิง
        1. เสื้อคลุมดับเพลิง         
        2. กางเกงดับเพลิง         
        3. หมวกดับเพลิง         
        4. ผ้าคลุมศรีษะ         
        5. รองเท้าดับเพลิง  
        6. ถุงมือดับเพลิง
    เครื่องชวยหายใจ
        1. หน้ากากแบบครอบทั้งใบหน้า        
        2. ชุดสะพายหลัง 
        3. ถังอัดอากาศ 
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 826,800 บาท

งบบุคลากร รวม 636,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 636,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับครู และครูผู้
ชวยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดสํานักปลัด อบต.ทุงทอง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดสํานัก
ปลัด อบต.ทุงทอง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดสํานักปลัด อบต.ทุงทอง ตามอัตราที่หนังสือ
สั่งการกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับผู้มีสิทธิ์พึงเบิก
จายได้ อัตราตามที่ระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คา
ซักฟอกลคาโฆษณาและเผยแพร,คาธรรมเนียมตางๆคาจ้าง
เหมาบริการ,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในเดินทางไปราชการในและนอก
อาณาจักร สําหรับครู,ครูผู้ชวย และพนักงานจ้างของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุงทอง
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิด
ชอบของ อบต.ทุงทอง เชน เครื่องคอมพิวเตอร , โทรทัศน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง เชน กระดาษ,เก้าอี้,แผงปิด
ประกาศ,ธงชาติ ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงทอง เชน แก้วน้ํา,ผงซัก
ฟอก,สบู,น้ํายาดับกลิ่น,ไม้กวาด,แปรง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงทอง เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล,เทปบันทึกข้อมูล,แผนกรองแสง,กระดาษตอเนื่อง,แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ,เมนบอรด,เมาส,เมมโมรี่ซิป,สายเคเบิล ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,920,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,324,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 444,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ ประจําปี 2564 อัตราตามที่ระเบียบ ฯ กําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 394,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลทุงทอง เชน อาหารกลางวัน,สื่อการเรียนการ
สอนรายหัว ฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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ค่าวัสดุ รวม 880,000 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 880,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ความรับผิดชอบ จํานวน 2 แหง จํานวน 260 วันและโรงเรียน
สังกัด สพฐ. จํานวน 2 แหง จํานวน 260 วัน

งบเงินอุดหนุน รวม 1,596,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,596,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนวัดกรางทองราษฎรบูรณะ จํานวน 1,116,000 บาท

จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดกรางทองราษฎรบูรณะ ตาม
โครงการอาหารกลางวัน ในอัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม จํานวน 480,000 บาท

จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามตามโครงการ
อาหารกลางวัน ในอัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 120,000 บาท

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

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อัตราตามที่
ระเบียบฯ หนังสือสั่งการกําหนด

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 825,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 665,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการฉีดพนหมอกควัน ฯลฯ

วันที่พิมพ : 13/5/2564  10:03:27 หน้า : 21/41



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจิตอาสา Big Cleaning Day พัฒนาสิ่งแวดล้อมตําบลทุง
ทอง

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจิตอาสา Big Cleaning Day 
พัฒนาสิ่งแวดล้อมตําบลทุงทอง อัตราตามระเบียบฯ
กําหนด เชน คาอาหาร,คาอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายตาใช้
จายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดตอ อัตราตามระเบียบฯ กําหนด เชน คาวิทยากร, คา
อาหาร, คาอุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า อัตราตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ
กําหนด เชน วัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, เข็มฉีดยา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมดีใสใจสุขภาพประชาชนตําบลทุงทอง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมดีใสใจ
สุขภาพประชาชนตําบลทุงทอง อัตราตาม
ระเบียบฯ กําหนด เชน คาวิทยากร,คาอาหาร.คาอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)
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โครงการอบรมการทําปุยจากขยะเหลือใช้ในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมการทําปุยจากขยะเหลือ
ใช้ในครัวเรือน อัตราตามระเบียบฯ กําหนด เชน คาวิทยากร,คา
อาหาร.คาอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับใช้กับ
เครื่องพนหมอกควัวน เชน น้ํามันดีเซล , น้ํามันกาด , น้ํามัน
เบนซิน , น้ํามันเครื่อง , น้ํามันจารบี ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย เชน ทรายอะ
เบท , น้ํายาพนหมอกควัน , น้ํายาตางๆ , เคมีภัณฑ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 - 8
 เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข
เชน โครงการหมอหมูบ้านในพระราชประสงค,โครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จยาต้านมะเร็ง ฯลฯ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 255,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย อัตราตาม
ระเบียบฯ กําหนด เชน คาวิทยากร , คาอาหาร , คาอุปกรณ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการให้ทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้
ด้อยโอกาส

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจน
หรือผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการให้ทุนการศึกษาแกนักเรียน นัก
ศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผูด้อยโอกาส
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยทุนการ
ศึกษา และการให้ความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น   พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้สํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ตามโครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปี 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,091,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,268,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,268,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,090,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการท้องถิ่น ให้แกผู้
อํานวยการกองชาง อัตราตามกฎหมายและระเบียบกําหนด

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา เงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปี สําหรับลูกจ้างประจํา สังกัดกองชาง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 806,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ประจําปี ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดกองชาง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองชาง
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งบดําเนินงาน รวม 823,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 252,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง คาตอบ
แทนควบคุมงาน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
 สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง สังกัด
กองชาง

คาเชาบ้าน จํานวน 62,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกผู้มีสิทธิเบิกจายได้ตาม
ระเบียบฯ กําหนด สําหรับพนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้ผู้มีสิทธิเบิกจายได้
ตามระเบียบฯ กําหนด สําหรับพนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาเชา
ทรัพยสิน, คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง สังกัดกองชาง เชน คาที่พัก คาพาหนะ คาลง
ทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและคาบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ, เครื่อง
คอมพิวเตอร, เครื่องปริ้นเตอรล รถยนต, รถจักรยานยนต ฯลฯ ที่
อยูในความรับผิดชอบของกองชาง

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับปฏิบัติงานของกอง
ชาง เชน กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอ
สร้าง เชน ไม้ สี ตะปู กระเบื้อง เหล็ก เลื่อย ค้อน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของกองชาง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน แผนซีดี, หมึก
พิมพ, เม้าท, คียบอรด ฯลฯ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ชาง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองชาง
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งานไฟฟ้าถนน รวม 5,147,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 710,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า, ปลั๊ก
ไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ, เบรกเกอร, สาย
อากาศ, เสาอากาศ, เครื่องรับโทรทัศน, จานรับสัญญาณดาว
เทียม, โคมไฟฟ้า, ลําโพง, ไมโครโฟน, ไฟฉายสปอรตไลท ฯลฯ
 สําหรับการปฏิบัติงานซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ อาคาร สถาน
ที่ ฯลฯ ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
ทุงทอง

วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ปูนซีเมนต, ไม้ตางๆ, ทอ
ตางๆ, ยางแอสฟัลท, หินคลุก, ลูกรัง ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง
นอก, ยางใน, แบตเตอรี่, หัวเทียน ฯลฯ สําหรับรถกระเช้า

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล, จารบี ฯลฯ สําหรับรถกระเช้า

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธิ์ สําหรับไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในตําบลทุงทอง
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งบลงทุน รวม 4,237,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,237,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมูที่ 3 จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมูที่ 3
 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเท
คอนกรีตไมน้อยกวา 216 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบมาตร
ฐาน ท.200-204 พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1
 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10/3 หมูที่ 2 จํานวน 391,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10/3 หมู
ที่ 2 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
เทคอนกรีตไมน้อยกวา 800 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบมาตร
ฐาน ท.200-204 พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1
 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11/2 หมูที่ 3 จํานวน 365,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11/2 หมู
ที่ 3 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
เทคอนกรีตไมน้อยกวา 740 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบมาตร
ฐาน ท.200-204 พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1
 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ตอจากเดิม หมูที่ 5 จํานวน 275,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ตอจาก
เดิม หมูที่ 5 ถนน
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเท
คอนกรีตไมน้อยกวา 600 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบมาตร
ฐาน ท.200-204 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณวันเพ็ญ หมูที่ 1 จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณวัน
เพ็ญ ภูชัยสิน หมูที่ 1 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตไมน้อยกวา 200 ตาราง
เมตร กอสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.200-204
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณวิสัย ถึงจรูญ หมูที่ 6 จํานวน 139,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณ
วิสัย ถึงจรูญ หมูที่ 6 ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 81
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตไมน้อยกวา 283.50
 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.200-204 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณสมทรง อ้นปรางค หมู
ที่ 6

จํานวน 202,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณสม
ทรง อ้นปรางค หมูที่ 6 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 143
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตไมน้อยกวา 429 ตาราง
เมตร กอสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.200-204 พร้อมป้ายประชา
สัมพันธโคงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเพี้ยน หมูที่ 1 จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง
เพี้ยน  แซลิ้ม หมูที่ 1 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตไมน้อยกวา 220 ตาราง
เมตร กอสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.200-204 พร้อมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายขุนทอง หมูที่ 7 จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายขุน
ทอง นาเวช หมูที่ 7 ถนน
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีต
ไมน้อยกวา 105 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบมาตรฐาน ท
.200-204 พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแดง หมูที่ 7 จํานวน 297,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
แดง กระตาย หมูที่ 7 ถนน
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีต
ไมน้อยกวา 210 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบมาตรฐาน ท
.200-204 พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวินัย หมูที่ 1 จํานวน 304,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
วินัย มีแก้ว หมูที่ 1 ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 252
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตไมน้อยกวา 630 ตาราง
เมตร กอสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.200-204 พร้อมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายซอย 3 หมูที่ 4 จํานวน 470,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้าย
ซอย 3 หมูที่ 4 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือเทคอนกรีตไมน้อยกวา 980 ตารางเมตร กอสร้างตาม
แบบมาตรฐาน ท.200-204 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 1r2l ฝั่ง
ซ้าย หมูที่ 5

จํานวน 225,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชล
ประทาน 1r2l ฝังซ้าย หมูที่ 5 ถนน
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีต
ไมน้อยกวา 475 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบมาตรฐาน ท
.200-204 พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย 

กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต โดยวิธี Overlay ซอย 
3/4 หมูที่ 8

จํานวน 317,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต โดย
วิธี Overlay ซอย 3/4 หมูที่ 8 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือปูยางไมน้อยกวา 1,040 ตาราง
เมตร กอสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.1-07 พร้อมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต โดยวิธี Overlay ซอย 
3/5 หมูที่ 8

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต โดย
วิธี Overlay ซอย 3/5 หมูที่ 8 ถนน
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือปูยางไม
น้อยกวา 805 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบมาตรฐาน ท
.1-07 พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย
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โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสองสวาง พลังงานแสงอาทิตย ภายใน
พื้นที่ หมูที่ 6

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสองสวาง พลังงานแสง
อาทิตย จํานวน 4 ต้น ภายในพื้นที่ หมูที่ 6 โคมไฟ LED ไมน้อย
กวา 40 w พร้อมฐานรากและชุดเสาเหล็กชุบกัลวาไนท ขนาดเส้น
ผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ความสูงไมน้อยกวา 6 เมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ซอมแซมถนนลูกรังภายในตําบล จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในตําบล ที่ชํารุด เสีย
หาย เป็นหลุมเป็นบอ โดยใช้หินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ยแตง
เรียบ จํานวน 1,695 ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทามวง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทามวง ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ และขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณคอสะพาน ทางโค้ง ถนนสาธารณะ
สายหลัก ถนนภายในหมูบ้าน และจุดเสี่ยงตาๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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งานสวนสาธารณะ รวม 59,000 บาท
งบลงทุน รวม 59,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 59,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ปรับภูมิทัศน บริเวณสระหนองใหญ หมูที่ 7 จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับภูมิทัศนบริเวณสระหนองใหญ หมูที่ 7 โดย
กําจัดวัชพืช เกรดเกลี่ยปรับระดับถนน พร้อมขุดสระ ขนาด
กว้าง 27 เมตร ยาว 77 เมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,294,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,294,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 874,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ จํานวน 824,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล, คาเชาทรัพย, คาธรรมเนียมตาง ๆ, คาจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ สําหรับรถเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับรถเก็บขน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชน ยางนอก, ยางใน, แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ เชน น้ํามัน
เบนซิน, น้ํามันดีเซล, จารบี, น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถเก็บขน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายให้กับพนักงานประจํารถ
เก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชน รองเท้าบูท
, เสื้อ, กางเกง ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เชน ถังขยะ เพื่อไว้สําหรับบริการ
ประชาชน และทดแทนใบเกาที่แตกเสียหาย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 752,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 752,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 752,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือพิพม สําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลทุงทองและที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบ้าน, ห้องสมุด
ชุมชน ฯลฯ

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตําบลทุงทอง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลทุงทอง อัตราตามระเบียบฯกําหนด เชน คาวิทยากร,คา
อาหาร,คาอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการเข้าคายเยาวชนตําบลทุงทอง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเข้าคายเยาวชนตําบลทุง
ทอง อัตราตามระเบียบฯกําหนด เชน คาวิทยากร,คาอาหาร,คา
อุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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โครงการต้นกล้าต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการต้นกล้ายาเสพติด อัตราตาม
ระเบียบฯกําหนด เชน คาวิทยากร,คาอาหาร,คาอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการป้องกันและแก้ไขการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรการตั้ง
ครรภในวัยรุน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควรตั้งครรภในวัยรุน อัตราตามระเบียบฯ
กําหนด เชน คาวิทยากร,คาอาหาร,คาอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแยม,เยลลี่ และขนมอบกรอบจากวัตถุดิบ
ท้องถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑแยม,เยลลี่และ
ขนมอบกรอบจากวัตถุดิบท้องถิ่นอัตราตามระเบียบฯ
กําหนด เชน คาวิทยากร,คาอาหาร,คาอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 210,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้สูงอายุและ
ทัศนศึกษาดูงาน ตามระเบียบฯกําหนด เชน คาวิทยากร,คา
อาหาร,คาอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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โครงการสงเสริมภาวะผู้นําแกสตรีในตําบลทุงทอง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมภาวะผู้นําแกสตรีในตําบล
ทุงทอง ตามระเบียบฯกําหนด เชน คาวิทยากร,คาอาหาร,คา
อุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการสงเสริมอาชีพตามความต้องการของชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 47,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมอาชีพตามความต้องการ
ของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามระเบียบฯ
กําหนด เชน คาวิทยากร,คาอาหาร,คาอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน ตามระเบียบฯกําหนด เชน คาวิทยากร,คา
อาหาร,คาอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

วันที่พิมพ : 13/5/2564  10:03:27 หน้า : 37/41



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตําบลทุงทอง จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
ตําบลทุงทองอัตราตามที่ระเบียบฯกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธภายในตําบลทุงทอง จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธภาย
ในตําบลทุงทอง อัตราตามที่ระเบียบฯกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุบอล,ตะกร้อ,วอลเลย
บอลล,เสาตาขายกีฬา ฯลฯ ให้กับศูนยกีฬาประจําหมูบ้านทุกหมู
บ้าน
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 257,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 257,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 257,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง อัตราตามที่ระเบียบฯกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต อัตราตามที่ระเบียบฯกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษาอัตราตามที่ระเบียบฯกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุการ
เกษตร เชน จอบ,เสียม,พลั่ว,สปริงเกอร,ปุย,สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว,วัสดุเพาะชํา ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการท้องถิ่น สร้างปา รักษน้ํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการท้องถิ่น สร้างปา รักษน้ํา
อัตราตามที่ระเบียบฯกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,576,000 บาท

งบกลาง รวม 17,576,000 บาท
งบกลาง รวม 17,576,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมสําหรับพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป อัตราตามหนังสือสั่งการและ
ระเบียบฯกําหนด

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปี สําหรับพนักงาน
ตามภารกิจและพนักงานทั่วไป อัตราตามหนังสือสั่งการ และ
ระเบียบฯกําหนด
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,510,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อัตรา
ตามที่ระเบียบฯกําหนด

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,080,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แกผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพ อัตราตามที่ระเบียบฯ กําหนด

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 111,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส อัตราตามที่ระเบียบฯ
กําหนด

สํารองจาย จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุนเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 255,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) โดยคํานวณตามหลักเกณฑ หนังสือสั่งการ
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