
 

        

เทศบัญญัต ิ

เรื่อง งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตําบลทุงฝน  
อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธาน ี



เทศบาลตําบลทุงฝน
เขต/อําเภอ ทุงฝน    จังหวัดอุดรธานี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

248 หมูที่ 11  ซอย-  ถนนทุงฝนสามัคคี  แขวง/ตําบล ทุงฝน
  เขต/อําเภอ ทุงฝน  จังหวัดอุดรธานี  41310

พื้นที่ 13.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 7,255 คน
ชาย 3,486 คน

หญิง 3,769 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563



ภาพรวมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 

เปนงบประมาณแบบสมดุล ประมาณการรายรับ-รายจาย ท้ังสิ้น  60,400,000  บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได       31,400,000  บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     29,000,000  บาท 

รายจายในหมวดงบลงทุน        6,603,949  บาท  

                                  คิดเปนรอยละ 10.93 ของงบประมาณรายจาย 

คาใชจายในดานการบริหารงานบุคคล    18,874,980  บาท 

คิดเปนรอยละ 31.25 ของงบประมาณรายจาย 



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลทุ่งฝน
อําเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงฝน

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลทุงฝน จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลทุงฝนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลทุงฝนจึงขอชี้แจง
ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ.2563 เทศบาลตําบลทุงฝน 

มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 80,465,069.03 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 68,847,633.52 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 21,180,884.28 บาท
1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน - โครงการ 
รวม - บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 27 โครงการ 
รวม 7,398,720 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 26,084,745.64 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 47,446,177.68 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 131,114.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน

หมวดรายไดจากทุน จํานวน

199,448.40 บาท 

503,645.58 บาท 

0.00 บาท 

205,439.67 บาท 

0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน 21,974,560.03 บาท 

จํานวน 24,007,782.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 424,188.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 31,767,800.31 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน         8,748,428.77 บาท

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน

จํานวน      12,944,038.67 บาท 

จํานวน        6,191,211.09 บาท 

จํานวน           780,400.00 บาท 

จํานวน                      0.00 บาท 

จํานวน           2,684,114.78 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 419,607.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลทุงฝน
อ.ทุงฝน  จ.อุดรธานี

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 605,222.55 144,300.00 227,800.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

299,770.70 293,200.00 264,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 801,658.81 769,200.00 814,200.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 278,644.00 271,200.00 274,500.00

หมวดรายได้จากทุน 33,050.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,018,346.06 1,477,900.00 1,581,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 30,367,803.77 28,803,795.00 29,819,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30,367,803.77 28,803,795.00 29,819,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,311,727.00 30,443,110.00 29,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

28,311,727.00 30,443,110.00 29,000,000.00

รวม 60,697,876.83 60,724,805.00 60,400,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,625,796.76 15,571,784.00 15,395,630.00

งบบุคลากร 16,216,195.00 23,239,368.00 23,386,687.00

งบดําเนินงาน 8,179,350.07 9,521,757.00 11,219,734.00

งบลงทุน 355,000.00 8,727,896.00 6,603,949.00

งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 30,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,041,000.00 3,634,000.00 3,764,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 41,442,341.83 60,724,805.00 60,400,000.00

รวม 41,442,341.83 60,724,805.00 60,400,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลทุ่งฝน

อําเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลทุ่งฝน

อ.ทุ่งฝน  จ.อุดรธานี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,211,260

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,463,360

ด้านบริการชุมชนและสังคม
3. แผนงานการศึกษา 12,123,681

4. แผนงานสาธารณสุข 4,309,040

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,483,280

6. แผนงานเคหะและชุมชน 1,644,000

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 740,000

ด้านการเศรษฐกิจ
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,919,749

10. แผนงานการพาณิชย์ 10,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
11. แผนงานงบกลาง 15,395,630

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 60,400,000



1. แผนงานบริหารงานทั�วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,833,280 1,593,840 2,062,140 10,489,260
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,208,640 1,593,840 2,062,140 7,864,620

งบดําเนินงาน 1,879,000 253,000 1,380,000 3,512,000
    ค่าตอบแทน 157,000 83,000 155,000 395,000

    ค่าใช้สอย 1,432,000 100,000 270,000 1,802,000

    ค่าวัสดุ 290,000 60,000 100,000 450,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 10,000 855,000 865,000

งบลงทุน 100,000 15,000 15,000 130,000
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 15,000 15,000 130,000

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 0 30,000
    รายจ่ายอื่น 30,000 0 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งฝน
อ.ทุ่งฝน  จ.อุดรธานี

หน้า : 1/9



งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

    เงินอุดหนุน 50,000 0 0 50,000

รวม 8,892,280 1,861,840 3,457,140 14,211,260
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 792,960 792,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 792,960 792,960

งบดําเนินงาน 490,400 490,400
    ค่าตอบแทน 50,400 50,400

    ค่าใช้สอย 300,000 300,000

    ค่าวัสดุ 140,000 140,000

งบลงทุน 180,000 180,000
    ค่าครุภัณฑ์ 180,000 180,000

รวม 1,463,360 1,463,360

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งฝน
อ.ทุ่งฝน  จ.อุดรธานี

หน้า : 2/9



3. แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 2,264,580 3,470,767 0 5,735,347
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,264,580 3,470,767 0 5,735,347

งบดําเนินงาน 287,000 3,138,734 100,000 3,525,734
    ค่าตอบแทน 107,000 40,000 0 147,000

    ค่าใช้สอย 70,000 1,391,400 100,000 1,561,400

    ค่าวัสดุ 110,000 1,707,334 0 1,817,334

งบลงทุน 8,600 10,000 0 18,600
    ค่าครุภัณฑ์ 8,600 10,000 0 18,600

งบเงินอุดหนุน 0 2,844,000 0 2,844,000
    เงินอุดหนุน 0 2,844,000 0 2,844,000

รวม 2,560,180 9,463,501 100,000 12,123,681

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งฝน
อ.ทุ่งฝน  จ.อุดรธานี

หน้า : 3/9



4. แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 3,259,440 0 3,259,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,259,440 0 3,259,440

งบดําเนินงาน 267,000 594,600 861,600
    ค่าตอบแทน 97,000 300,000 397,000

    ค่าใช้สอย 110,000 134,600 244,600

    ค่าวัสดุ 60,000 160,000 220,000

งบลงทุน 28,000 0 28,000
    ค่าครุภัณฑ์ 28,000 0 28,000

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

รวม 3,554,440 754,600 4,309,040

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งฝน
อ.ทุ่งฝน  จ.อุดรธานี

หน้า : 4/9



5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,259,280 0 1,259,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,259,280 0 1,259,280

งบดําเนินงาน 189,000 20,000 209,000
    ค่าตอบแทน 89,000 0 89,000

    ค่าใช้สอย 40,000 20,000 60,000

    ค่าวัสดุ 60,000 0 60,000

งบลงทุน 15,000 0 15,000
    ค่าครุภัณฑ์ 15,000 0 15,000

รวม 1,463,280 20,000 1,483,280

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งฝน
อ.ทุ่งฝน  จ.อุดรธานี

หน้า : 5/9



6. แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 100,000 0 1,256,000 1,356,000
    ค่าใช้สอย 0 0 996,000 996,000

    ค่าวัสดุ 100,000 0 260,000 360,000

งบลงทุน 0 38,000 250,000 288,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 38,000 250,000 288,000

รวม 100,000 38,000 1,506,000 1,644,000
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

รวม 100,000 100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งฝน
อ.ทุ่งฝน  จ.อุดรธานี

หน้า : 6/9



8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 110,000 420,000 530,000
    ค่าใช้สอย 110,000 420,000 530,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 180,000 210,000
    เงินอุดหนุน 30,000 180,000 210,000

รวม 140,000 600,000 740,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งฝน
อ.ทุ่งฝน  จ.อุดรธานี

หน้า : 7/9



9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบบุคลากร 1,850,400 0 1,850,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,850,400 0 1,850,400

งบดําเนินงาน 385,000 240,000 625,000
    ค่าตอบแทน 295,000 0 295,000

    ค่าใช้สอย 40,000 100,000 140,000

    ค่าวัสดุ 50,000 140,000 190,000

งบลงทุน 0 5,944,349 5,944,349
    ค่าครุภัณฑ์ 0 2,996,349 2,996,349

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,948,000 2,948,000

งบเงินอุดหนุน 500,000 0 500,000
    เงินอุดหนุน 500,000 0 500,000

รวม 2,735,400 6,184,349 8,919,749

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งฝน
อ.ทุ่งฝน  จ.อุดรธานี

หน้า : 8/9



10. แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

รวม 10,000 10,000
11. แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,395,630 15,395,630
    งบกลาง 15,395,630 15,395,630

รวม 15,395,630 15,395,630

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งฝน
อ.ทุ่งฝน  จ.อุดรธานี

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,211,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,463,360

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,123,681

แผนงานสาธารณสุข 4,309,040

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,483,280

แผนงานเคหะและชุมชน 1,644,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 740,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,919,749

แผนงานการพาณิชย์ 10,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,395,630

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 60,400,000

          โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอํานาจตามความ 
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ

ขึ้นไว โดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี และโดยอนุมัติของสภาเทศบาลตําบลทุงฝน
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 60,400,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 60,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตําบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน  จ.อุดรธานี



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายนกเทศมนตรีตําบลทุงฝนปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล

ข้อ 7. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายนกเทศมนตรีตําบลทุงฝน มีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(วีระกุล  บุญละคร)

ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบลทุงฝน ปฏิบัติหนาที่

              นายกเทศมนตรีตําบลทุงฝนเห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................
       (นายกําธร  วิเชฏฐพงศ) 

ตําแหนง นายอําเภอทุงฝน ปฏิบัติราชการแทน 

          ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลทุงฝน
อําเภอ ทุงฝน  จังหวัดอุดรธานี

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 430,166.71 461,407.00 459,717.50 10,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 22,741.10 22,793.35 20,690.05 1,000.00 -90.00 % 100.00
     ภาษีป้าย 123,828.00 118,744.00 124,815.00 133,300.00 33.31 % 177,700.00

รวมหมวดภาษีอากร 576,735.81 602,944.35 605,222.55 144,300.00 227,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 10,152.90 3,579.30 2,240.70 2,300.00 13.04 % 2,600.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 17,962.00 2,956.00 2,088.00 2,300.00 -13.04 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 158,620.00 156,490.00 158,330.00 163,000.00 1.23 % 165,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 4,420.00 6,970.00 10,070.00 9,000.00 0.00 % 9,000.00
     คาธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 2,860.00 2,600.00 3,900.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 860.00 1,140.00 1,290.00 1,300.00 0.00 % 1,300.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

1,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00

     คาปรับการผิดสัญญา 100,991.00 91,891.40 31,977.00 35,000.00 -85.71 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

59,900.00 67,700.00 58,060.00 45,000.00 0.00 % 45,000.00

วันที่พิมพ : 14/7/2563  15:03:28 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

14,900.00 16,500.00 15,770.00 15,000.00 6.67 % 16,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 1,200.00 1,350.00 3,600.00 4,500.00 0.00 % 4,500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 980.00 910.00 670.00 800.00 -25.00 % 600.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 8,400.00 7,775.00 8,775.00 8,000.00 -6.25 % 7,500.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 382,245.90 361,861.70 299,770.70 293,200.00 264,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาที่ดิน 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 0.00 % 19,200.00
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 285,010.00 305,170.00 335,210.00 300,000.00 11.67 % 335,000.00
     ดอกเบี้ย 253,203.26 341,083.36 447,248.81 450,000.00 2.22 % 460,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 557,413.26 665,453.36 801,658.81 769,200.00 814,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 0.00 181,000.00 2,500.00 20,000.00 -85.00 % 3,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 1,232.00 1,177.00 1,294.00 1,200.00 25.00 % 1,500.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 220,780.00 212,820.20 274,850.00 250,000.00 8.00 % 270,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 222,012.00 394,997.20 278,644.00 271,200.00 274,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 33,050.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 33,050.00 0.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ 415,720.37 515,360.33 527,447.56 590,000.00 -5.25 % 559,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 18,851,860.36 19,312,121.83 19,625,220.54 18,268,095.00 6.74 % 19,500,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,929,724.00 3,115,208.98 2,876,491.20 2,987,000.00 -3.18 % 2,892,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 107,067.58 104,155.44 88,980.83 90,000.00 7.78 % 97,000.00
     ภาษีสุรา 1,542,216.95 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,716,561.39 5,906,467.96 6,372,064.34 5,943,900.00 0.57 % 5,978,000.00
     คาภาคหลวงแร 142,427.22 45,303.68 49,046.87 38,800.00 21.13 % 47,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 201,947.62 136,547.55 216,497.43 256,000.00 -3.91 % 246,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

814,523.00 717,109.00 612,055.00 630,000.00 -20.63 % 500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 28,722,048.49 29,852,274.77 30,367,803.77 28,803,795.00 29,819,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

26,848,355.00 26,264,615.25 28,311,727.00 30,443,110.00 -4.74 % 29,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,848,355.00 26,264,615.25 28,311,727.00 30,443,110.00 29,000,000.00
รวมทุกหมวด 57,308,810.46 58,142,146.63 60,697,876.83 60,724,805.00 60,400,000.00

หน้า : 3/3วันที่พิมพ : 14/7/2563  15:03:28



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลทุงฝน

อ.ทุงฝน  จ.อุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 60,400,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 227,800 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับตามขนาดพื้นที่และจํานวนสิ่งปลูกสร้างภาย
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทุงฝน

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
ได้รับจริง

ภาษีป้าย จํานวน 177,700 บาท

ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 264,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,600 บาท

ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 165,000 บาท

ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 9,000 บาท

ประมาณการรายรับสูงเทากับปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับราย
รับที่คาดวาจะได้รับจริง
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คาธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,300 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 16,000 บาท

ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 4,500 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 600 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 7,500 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 814,200 บาท
คาเชาที่ดิน จํานวน 19,200 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 335,000 บาท

ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

ดอกเบี้ย จํานวน 460,000 บาท

ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 274,500 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 270,000 บาท

ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 29,819,000 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 559,000 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 19,500,000 บาท

ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,892,000 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 97,000 บาท

ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,978,000 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

คาภาคหลวงแร จํานวน 47,000 บาท

ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 246,000 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 29,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 29,000,000 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับที่
คาดวาจะได้รับจริง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 0 0 100 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0 0 0 0 100 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 0 0 100 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

0 0 0 0 100 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,490,400 1,393,800 1,374,480 1,374,480 8.43 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,490,400 1,393,800 1,374,480 1,374,480 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,220,160 1,536,360 1,760,100 2,796,300 -14.22 % 2,398,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 4,080 4,080 4,080 4,080 0 % 4,080

เงินประจําตําแหนง 210,000 210,000 210,000 246,000 0 % 246,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลทุงฝน
อําเภอทุงฝน    จังหวัดอุดรธานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างลูกจ้างประจํา 627,300 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,623,773 1,353,900 1,292,400 1,404,000 0 % 1,404,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 180,419 150,433 143,600 156,000 0 % 156,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,865,732 3,254,773 3,410,180 4,606,380 4,208,640
รวมงบบุคลากร 5,356,132 4,648,573 4,784,660 5,980,860 6,833,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 49,500 33,700 18.69 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

คาเชาบ้าน 36,000 33,000 36,000 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 46,000 39,000 33,500 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 82,000 72,000 119,000 170,700 157,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 33,468 37,089 0 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการ คาโฆษณาและเผยแพร คา
ถายเอกสาร เข้าเลมและอื่นๆ

0 0 40,000 29,886 -33.08 % 20,000

จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจําศูนยปฏิบัติการรวมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 32,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จ้างเหมาปรับปรุง ติดตั้ง หรือซอมแซมราง
ระบายน้ําที่ชํารุด รางน้ําอาคารหนวยงาน
และภายในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน

0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 232,300.2 222,000 176,720 150,000 0 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 306,774 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 0 450,000 0 % 450,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 370,698 293,406 200,000 0 % 200,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรเทศบาล

45,000 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรเทศบาล สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และ
ประชาชน

0 0 0 395,390 26.46 % 500,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระ
ราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของทางราชการ
และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การ
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปรงใสในการ
บริหารงานราชการเทศบาลตําบลทุงฝน

19,625 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาการรักษาวินัย
ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานเทศบาล

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมบุคลากรเพื่อความโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล เทศบาลตําบลทุงฝน

0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,000 70,242.6 26,650 120,000 -83.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 644,167.2 700,029.6 536,776 1,405,276 1,432,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 189,175 139,888.8 179,895.9 166,000 -27.71 % 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 39,322 20,000 39,822 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 172,000 147,000 141,500 200,000 -25 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร 57,530 39,600 20,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุสนาม 0 0 0 62,420 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 458,027 346,488.8 381,217.9 458,420 290,000
รวมงบดําเนินงาน 1,184,194.2 1,118,518.4 1,036,993.9 2,034,396 1,879,000

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน เชน โตะอเนกประสงค 
ขนาด 75X180X75 ซ.ม. และอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสมจําเป็น ตั้งไว้ 60,000 บาท  
ตั้งจากจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 58,500 0 0 0 % 0

คาจัดชื้อโตะหมูบูชา  0 0 35,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้นั่งห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลทุงฝน สําหรับประธานสภาฯ จํานวน 
1 ตัว, นายกเทศมนตรี จํานวน 1 ตัว, 
สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ ที่ปรึกษา
สภาฯ รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
หรือตําแหนงอื่นๆ จํานวน 16 ตัว 

0 0 0 74,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 0 56,700 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู 

0 0 0 32,400 -100 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเหล็กกระจกใสบาน
เลื่อน ชนิดไมแยกสวนขนาดไมน้อยกวา 
91X44.7X183 เซนติเมตร จํานวน 1 ตู้ 
รายละเอียดและราคานอกมาตรฐาน
ครุภัณฑสํานักงบประมาณ

0 6,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ดัง
นี้
1)พัดลมอุตสาหกรรมแบบแขวนผนัง/ติด
ผนัง ขนาดใบพัด 30 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 3,650 บาท เงิน 36,500 
บาท
2)พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้นขนาดใบ
พัด 30 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
3,990 บาท เป็นเงิน 15,960 บาท
3)จพัดลมอุตสหกรรมแบบตั้งพื้น 4 ขา
ขนาดใบพัด 30 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 3,890 บาท เป็นเงิน 15,560 
บาท 
(รายละเอียดคุณลักษณะและราคาอยูนอก
มาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ)

0 47,336 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ 40,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 22,000 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 14/7/2563  15:04:32 หน้า : 6/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อตู้ทําน้ําเย็น 1 หัวกอก น้ําร้อน 1 หัว
กอก, จัดซื้อเครื่องจายน้ําหวานหรือน้ําดื่ม 
แบบ 4 หัว 

0 0 48,800 0 0 % 0

จัดซื้อถังต้มน้ําไฟฟา 9,600 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 0 23,000 -100 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 0 22,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร All In 
One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 
เครื่อง 

0 0 0 46,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ ประเภทตางๆ ที่อยู
ในทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลตําบลทุง
ฝน

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 90,600 112,336 140,500 197,400 100,000
รวมงบลงทุน 90,600 112,336 140,500 197,400 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 25,000 25,000 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดทําเอกสารการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือจ้างเหมา
อื่นๆ

0 0 25,000 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 25,000 25,000 25,000 30,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 25,000 25,000 25,000 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 30,000 0 0 0 0 % 0

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลกุดค้า  
ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมขององค
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 40,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 90,000 100,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงฝน 
โครงการพัฒนาศักยภาพการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

0 0 30,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงฝนตาม
โครงการงานประเพณีทุงศรีเมืองอุดรธานี

0 0 30,000 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงฝนตาม
โครงการอุดหนุนงานประเพณีทุงศรีเมือง 
อุดรธานีผ้าหมี่-ขิด

0 0 0 30,000 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอทุงฝน ตามโครงการจัดงาน
รัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ

0 0 0 50,000 0 % 50,000

อุดหนุนอําเภอทุงฝนตามโครงการรัฐพิธีฯ 0 0 40,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 120,000 100,000 100,000 120,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 120,000 100,000 100,000 120,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,775,926.2 6,004,427.4 6,087,153.9 8,362,656 8,892,280
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 425,090 749,760 861,960 1,344,900 3.79 % 1,395,840

เงินประจําตําแหนง 25,500 36,000 36,000 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 570,590 905,760 1,017,960 1,542,900 1,593,840
รวมงบบุคลากร 570,590 905,760 1,017,960 1,542,900 1,593,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 36,000 33.33 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,700 11,500 25,100 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 14,700 11,500 25,100 71,000 83,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,970 4,425 0 0 0 % 0

คาจัดทํา ปรับปรุง และเชาพื้นที่เก็บข้อมูล
เว็บไซตเทศบาลตําบลทุงฝน 

0 0 0 50,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน ปาย
ประชาสัมพันธ วาระสาร ถายเอกสาร เข้า
เลม

0 0 3,180 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 48,028 85,208 34,480 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน 0 0 12,800 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 52,998 89,633 50,460 155,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 51,100 86,845 39,568 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 500 2,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 14,950 12,450 19,538 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 66,050 99,795 61,106 60,000 60,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 133,748 200,928 136,666 286,000 253,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 0 0 6,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อตู้ลําโพงขยายเสียงเอนกประสงค 
ขนาดไมต่ํากวา 350 W ไมคลอย ขาตั้ง  
จํานวน 1 ชุด

0 12,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 0 0 0 19,300 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 
หรือ LED สี

0 0 0 0 100 % 15,000

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in one 0 0 17,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 12,500 23,000 19,300 15,000
รวมงบลงทุน 0 12,500 23,000 19,300 15,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 704,338 1,119,188 1,177,626 1,848,200 1,861,840
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 842,340 898,980 952,440 1,562,825 3.71 % 1,620,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 15,975 33.33 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 324,000 288,000 324,000 0 % 324,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 32,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,220,340 1,276,980 1,290,440 1,998,800 2,062,140
รวมงบบุคลากร 1,220,340 1,276,980 1,290,440 1,998,800 2,062,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,840 13,440 0 0 0 % 0

คาเชาบ้าน 42,000 42,000 51,290 84,000 28.57 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,000 18,300 35,500 42,000 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 70,840 73,740 86,790 131,000 155,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

คาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร เข้าเลา หรือ
คาเชาเครื่องถายเอกสาร และงานบริการ
จ้างเหมาอื่นๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

0 0 28,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อสํารวจและจัดทําบัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน 

0 0 0 84,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 141,119.5 152,082 49,464 170,000 -41.18 % 100,000

คาดําเนินโครงการประชาสัมพันธให้ความรู้
แกประชาชนเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นดําเนิน
งานในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทุงฝน

0 25,060 9,725 0 0 % 0

โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

0 8,000 0 0 100 % 100,000

โครงการประชาสัมพันธให้ความรู้ความเข้า
ใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นสําหรับเจ้าหน้าที่
และผู้เข้าขายชําระภาษีในเขตเทศบาล
ตําบลทุงฝน

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

โครงการฝึกอบรมชี้แจงให้ความรู้ความเข้า
ใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

69,900 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง งบประมาณตั้งไว้ 
37,685 บาท
1.คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน     เป็นเงิน
2,000 บาท
2.คาวัสดุอุปกรณฝึกอบรม      เป็นเงิน
13,160 บาท
3.ปลั๊กไฟขนาด 5 เมตร จํานวน 5 อันๆ ละ
250 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท
4.คาจัดทําคูมือ,สําเนาระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 60 เลมๆ ละ 250 บาท 
เป็นเงิน 15,000 บาท
5.อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม จํานวน 2 มื้อๆ 
ละ 25 บาท จํานวน 56 คน เป็นเงิน 2,800
 บาท
6.อาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่ม จํานวน 1
ม้อๆ ละ 50 บาท จํานวน 56 คน เป็นเงิน 
2,800 บาท
7.คาปายประชาสัมพันธโครงการ ขนาด
1.5x3.00 เมตร จํานวน 1 ปาย เป็นเงิน 
675 บาท
"ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยจายได้เทาที่จํา
เป็น"

37,253 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 63,600 1,090 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 248,272.5 248,742 89,079 334,000 270,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 133,138.05 79,435 99,479.8 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 14,255 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 24,866 10,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,800 5,500 1,900 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 26,530 9,294 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 90,000 44,170 39,910 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 252,468.05 177,520 151,289.8 100,000 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 493,198.21 427,444.59 563,522.86 588,460 1.96 % 600,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 109,364.64 150,471.65 91,714.78 127,000 -21.26 % 100,000

คาบริการโทรศัพท 95,840.65 93,592.37 98,190.83 108,000 -7.41 % 100,000

คาบริการไปรษณีย 15,686 17,618 19,848 49,800 -9.64 % 45,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,000 14,305 2,000 2,000 400 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 717,089.5 703,431.61 775,276.47 875,260 855,000
รวมงบดําเนินงาน 1,288,670.05 1,203,433.61 1,102,435.27 1,440,260 1,380,000

วันที่พิมพ : 14/7/2563  15:04:32 หน้า : 16/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง และขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 
เครื่อง

0 87,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องโทรสาร สงเอกสารได้ครั้งละไม
ต่ํากวา 20 แผน จํานวน 1 เครื่อง  ตาม
บัญชีราคาและรายละเอียดครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ

0 18,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไมต่ํากวา 32,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ

0 42,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก 10,000 20,000 25,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้นิรภัยสําหรับเก็บรักษาเงินและ
เอกสารสําคัญของทางราชการ

28,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็ก 8,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็ก(พร้อมกระจก) 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตัว ขนาด 3 ฟุต 
จํานวน 4 ตัว รายละเอียดและราคานอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ

0 34,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อจักรยานยนต 44,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอร 0 29,900 32,000 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 0 23,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 
หรือ LED สี

0 0 0 0 100 % 15,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 0 2,750 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 90,000 234,750 57,000 23,000 15,000
รวมงบลงทุน 90,000 234,750 57,000 23,000 15,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,599,010.05 2,715,163.61 2,449,875.27 3,462,060 3,457,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,079,274.25 9,838,779.01 9,714,655.17 13,672,916 14,211,260
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อครุภัณฑอื่น ประเภทตางๆ เชน ปมน้ํา
ถังเก็บน้ําบนดิน และอื่นๆ ตามความจําเป็น
เพื่อติดตั้งบริเวณศาลาอเนกประสงคหนอง
แล้งสาธารณะประโยชนฯ

24,940 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,940 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 24,940 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 24,940 0 0 0 0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 661,740 700,680 755,880 4.91 % 792,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 661,740 700,680 755,880 792,960
รวมงบบุคลากร 0 661,740 700,680 755,880 792,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 42,000 0 50,400 0 % 50,400

รวมค่าตอบแทน 0 42,000 0 50,400 50,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 15,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน
ในชวงเทศกาลวันสําคัญ

86,000 39,800 42,000 49,600 101.61 % 100,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลทุงฝน

0 0 0 129,885 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมที่เทศบาลหรือสวน
ราชการอืนดําเนินการเกี่ยวกับการปองกัน
และแก้ไขปญหายาเสพติดของศูนยอํานวย
การปองกันฯ เทศบาลตําบลทุงฝน

3,000 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. 0 131,900 0 67,385 122.6 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เพื่อจายโครงการที่เทศบาลหรือสวน
ราชการอื่นดําเนินการเกี่ยวกับการปองกัน
และแก้ไขปญหายาเสพติดของศูนยอํานวย
การปองกันและแก้ไจปญหายาเสพติด
เทศบาลตําบลทุงฝน และโครงการอื่นๆ ตั้ง
ไว้ 32,500 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

32,500 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 601,003.3 105,116.8 38,873 175,379 -71.49 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 722,503.3 291,816.8 80,873 422,249 300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 22,080 20,000 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 93,500 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 22,080 113,500 35,000 140,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 744,583.3 447,316.8 115,873 612,649 490,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนต
เบนซินสูบน้ําได้ 1,100 ลิตร ตอนาที ขนาด 
7 แรงม้า ขนาดทอสงไมน้อยกวา 3 นิ้ว(75 
มิลลิเมตร) สูบน้ําได้สูงไมน้อยกวา 9 เมตร 
หรือประมาณ 30 ฟุต จํานวน 2 เครื่อง  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

50,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เชน 
โทรโขงอัดเสียงได้ เสียงไซเรน  พร้อม
ไมโครโฟน อื่นๆ จํานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 
6,200 บาท

0 6,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ติดตั้ง เชื่อม
โยง รถดับเพลิง สายยางสังเคราะห อื่นๆ ใช้
ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประเภทตางๆ งบประมาณตั้งไว้ 52,800 
บาท

0 52,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเครื่องยนตหางเสือท้ายเรือ 39,200 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ซอมแซมพัสดุครุภัณฑพัสดุซุ้มพระเกียรติ
ตางๆ รถยนตสวนกลาง อื่น ๆ

0 0 0 50,000 260 % 180,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 89,200 59,000 0 50,000 180,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงตอเติมห้องปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลทุงฝน 
สํานักงานเทศบาลตําบลทุงฝน หมูที่ 11 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 

0 0 0 24,900 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 24,900 0
รวมงบลงทุน 89,200 59,000 0 74,900 180,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 6,000 12,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงฝน  ตาม
โครงการตั้งจุดตรวจหลัก/จุดบริการ
ประชาชนชวงเทศกาลปใหมและเทศกาล
สงกรานต 

0 0 0 12,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงฝนตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อําเภอทุงฝน อยาง
ยั่งยืน 

0 0 0 30,000 -100 % 0

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอทุงฝน ตาม
โครงการ การศึกษาเพื่อตอต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 6,000 12,000 0 72,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 6,000 12,000 0 72,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 839,783.3 1,180,056.8 816,553 1,515,429 1,463,360
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 864,723.3 1,180,056.8 816,553 1,515,429 1,463,360

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 739,534 785,816 1,060,780 1,979,280 3.97 % 2,057,940

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 24,420 26,640 0 % 26,640

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 859,534 905,816 1,205,200 2,185,920 2,264,580
รวมงบบุคลากร 859,534 905,816 1,205,200 2,185,920 2,264,580

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 72,000 0 % 72,000

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

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 107,000 107,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ คาลงทะเบียนตางๆ ในการประชุม
สัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการตางๆ คา
พาหนะ คาเชาที่พักและอื่นๆ

0 0 49,532 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 38,400 0 5,000 -100 % 0

วันที่พิมพ : 14/7/2563  15:04:32 หน้า : 25/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 157,560 103,848 0 70,000 -28.57 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 500 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 157,560 142,748 49,532 95,000 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 126,575 22,900 85,770 90,972 -34.05 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 8,670 0 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 5,194 0 31,180 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,000 10,000 19,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 45,210 4,200 13,550 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 178,979 37,100 158,170 120,972 110,000
รวมงบดําเนินงาน 336,539 179,848 207,702 322,972 287,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้นขนาด
ใบพัด 30 นิ้ว 3 เครื่อง  รายละเอียดและ
ราคานอกมาตรฐานบัญชีครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ

0 10,170 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องจายน้ําหวานหรือน้ําดื่ม แบบ 4 
หัว 

0 0 38,000 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 0 23,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 0 0 100 % 8,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 10,170 38,000 23,000 8,600
รวมงบลงทุน 0 10,170 38,000 23,000 8,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,196,073 1,095,834 1,450,902 2,531,892 2,560,180
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,652,900 2,115,130 2,248,620 2,398,500 6.05 % 2,543,580

เงินประจําตําแหนง 0 17,500 42,000 42,000 60 % 67,200

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 67,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 303,200 474,842 541,958 652,428 3.12 % 672,787

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 60,000 93,268 104,357 120,000 0 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,016,100 2,700,740 2,936,935 3,212,928 3,470,767
รวมงบบุคลากร 2,016,100 2,700,740 2,936,935 3,212,928 3,470,767
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 6,540 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 30,950 60,000 -33.33 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,950 66,540 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายการบริหารสถานศึกษาตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้จายสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีทุง

100,000 0 67,170 0 0 % 0

คาใช้จายการบริหารสถานศึกษาตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้จายสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด

100,000 0 74,418 0 0 % 0

คาใช้จายในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนหรือคารายหัวของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ เทศบาลตําบลทุงฝน

355,300 251,600 302,600 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 1,035,820 34.33 % 1,391,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน 
วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุงานบ้านงานครัว 
วัสดุการเกษตร วัสดุประปา วัสดุไฟฟาและ
วิทยุ อื่นๆ ตามความจําเป็นเหมาะสมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีทุง

84,500 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน 
วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุงานบ้านงานครัว 
วัสดุการเกษตร วัสดุประปา วัสดุไฟฟาและ
วิทยุ อื่นๆ ตามความจําเป็นเหมาะสมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด

84,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้ออาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิ์ศรีทุง  จัดสรรให้ 280 วัน จํานวน 186 
คนๆ ละ 20 บาท

290,507 0 0 0 0 % 0

จัดซื้ออาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิ์ศรีทุง จัดสรรให้ 245 วัน  คนละ 20 
บาท

0 0 454,400 0 0 % 0

จัดซื้ออาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิ์ศรีทุง จัดสรรให้ 245 วัน จํานวน 
130คนๆ ละ 20 บาท

0 289,520 0 0 0 % 0

จัดซื้ออาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
สุขสะอาด จัดสรรให้ 245 วัน  คนละ 20 
บาท

0 0 451,980 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้ออาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
สุขสะอาด จัดสรรให้ 245 วัน จํานวน 90 
คนๆ ละ 20 บาท

0 207,218.75 0 0 0 % 0

จัดซื้ออาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
สุขสะอาด จัดสรรให้ 280 วัน จํานวน 113 
คนๆ ละ 20 บาท

175,028 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,189,835 748,338.75 1,350,568 1,035,820 1,391,400
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 830,118 825,775.72 766,743.4 1,565,537 9.06 % 1,707,334

รวมค่าวัสดุ 830,118 825,775.72 766,743.4 1,565,537 1,707,334
รวมงบดําเนินงาน 2,019,953 1,574,114.47 2,148,261.4 2,667,897 3,138,734

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 24 นิ้ว 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการจ้างเหมาดําเนินงานรั้วสแตนเล
สโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทุงฝน หมูที่ 
11 บ้านทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด
อุดรธานี

0 85,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 85,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 85,000 0 0 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,898,720 2,848,000 0 0 0 % 0

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แกเด็กนัก
เรียนโรงเรียนอนุบาลทุงฝน  โรงเรียนบ้าน
โนนสะอาด  และโรงเรียนบ้านธาตุน้อยกอ
สําราญ

0 0 2,746,000 2,732,000 4.1 % 2,844,000

รวมเงินอุดหนุน 2,898,720 2,848,000 2,746,000 2,732,000 2,844,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,898,720 2,848,000 2,746,000 2,732,000 2,844,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,934,773 7,207,854.47 7,831,196.4 8,612,825 9,463,501
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ อื่น ๆ 96,000 92,930 93,110 93,460 7 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 96,000 92,930 93,110 93,460 100,000
รวมงบดําเนินงาน 96,000 92,930 93,110 93,460 100,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 96,000 92,930 93,110 93,460 100,000
รวมแผนงานการศึกษา 8,226,846 8,396,618.47 9,375,208.4 11,238,177 12,123,681

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 968,367 1,023,480 1,082,520 1,569,540 3.14 % 1,618,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 186,960 197,940 209,040 225,480 4.95 % 236,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 756,000 1,147,353 1,143,000 1,188,000 0 % 1,188,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 84,000 127,482 127,000 132,000 0 % 132,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,079,327 2,580,255 2,645,560 3,199,020 3,259,440
รวมงบบุคลากร 2,079,327 2,580,255 2,645,560 3,199,020 3,259,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 15,350 34,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 20,000 15,350 34,000 97,000 97,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 15,492 30,144 50,764 150,000 -33.33 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 128,890 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 144,382 30,144 50,764 160,000 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 89,365 52,130 39,940 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 12,290 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,995 42,095 19,832 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 7,305 5,300 55,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 35,160 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 327,400 364,150 387,600 320,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 29,000 14,550 9,835 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 465,760 515,390 474,797 445,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 630,142 560,884 559,561 702,000 267,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 

0 0 0 51,200 -100 % 0

จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อตู้ลําโพงขยายเสียงอเนกประสงค 0 0 12,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องจายน้ําหวานหรือน้ําดื่ม แบบ 4 
หัว 

0 0 38,000 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 0 0 0 0 100 % 23,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพร้อมเครื่องสํารอง
ไฟฟา

0 0 0 32,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 50,500 83,700 28,000
รวมงบลงทุน 0 0 50,500 83,700 28,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 30,000 0 0 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,739,469 3,141,139 3,255,621 3,984,720 3,554,440
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 4,446 0 0 0 % 0

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่สํารวจและขึ้น
ทะเบียนจํานวสุนัขฯ

0 0 0 9,600 0 % 9,600

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการขยะโดยชุมชน,โครงการ
รณรงคปลูกจิตสํานึกในการกําจัดขยะมูล
ฝอยโดยชุมชน,โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยโดยชุมชนด้วยมือและใจเรา

0 0 0 15,000 233.33 % 50,000

โครงการปองกันและควบคุมวัณโรคใน
ชุมชนเขตเทศบาลตําบลทุงฝน

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย
และขยะเปยกในครัวเรือน

0 0 95,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพแกนนํา
เครือขายการควบคุมและปองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและแมว เทศบาลตําบลทุงฝนอื่นๆ 
ตั้งไว้ 7,000 บาท 

0 7,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาสุขภาพจิต สุขภาพกายผู้สูง
วัย

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน
ด้านสุขภาวะทางเพศ เขตเทศบาลตําบลทุง
ฝน

0 0 0 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสุขาภิบาลอาหารนาซื้อ 14,940 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 14,940 11,446 95,000 54,600 134,600
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 82,000 69,900 47,100 150,000 0 % 150,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุสนาม 0 0 0 13,800 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 82,000 69,900 47,100 163,800 160,000
รวมงบดําเนินงาน 96,940 81,346 142,100 218,400 594,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 160,000 0 0 0 % 0

โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขฯ 
จํานวน 8 หมูบ้าน

0 0 160,000 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 160,000 0 % 160,000

รวมเงินอุดหนุน 0 160,000 160,000 160,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 160,000 160,000 160,000 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 96,940 241,346 302,100 378,400 754,600
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,836,409 3,382,485 3,557,721 4,363,120 4,309,040
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 523,560 553,750 587,760 1,043,220 3.46 % 1,079,280

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 661,560 691,750 725,760 1,223,220 1,259,280
รวมงบบุคลากร 661,560 691,750 725,760 1,223,220 1,259,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 33,600 33,000 36,000 78,000 7.69 % 84,000

รวมค่าตอบแทน 33,600 33,000 36,000 83,000 89,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 59,392 18,052 15,620 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 4,900 3,200 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 59,392 22,952 18,820 55,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 16,365 16,728 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,000 5,000 5,800 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 18,120 14,500 19,800 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 20,120 35,865 42,328 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 113,112 91,817 97,148 198,000 189,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อตู้ลําโพงขยายเสียงเอนกประสงค 
ขนาดไมต่ํากวา 350 W ไมคลอย ขาตั้ง  
จํานวน 1 ชุด

0 12,500 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 0 23,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 
หรือ LED สี

0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 12,500 0 23,000 15,000
รวมงบลงทุน 0 12,500 0 23,000 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 774,672 796,067 822,908 1,444,220 1,463,280
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อย
โอกาส

0 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้อยูใน
ภาวะพึ่งพิง

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 774,672 796,067 822,908 1,444,220 1,483,280

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 107,776 294,777 110,000 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 107,776 294,777 110,000 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 107,776 294,777 110,000 100,000 100,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 485,967.1 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 485,967.1 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 485,967.1 0 0 0 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 593,743.1 294,777 110,000 100,000 100,000

งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 54,710 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 54,710 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 54,710 0 0 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 0 100 % 38,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 38,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 38,000

รวมงานสวนสาธารณะ 54,710 0 0 0 38,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 288,899.7 523,300.1 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล(ดูดส้วม) หรืออื่นๆ

0 0 2,400 10,000 0 % 10,000

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอกให้ดําเนินการในเรื่องตางๆ

0 0 551,899 636,000 0 % 636,000

เพื่อจายเป็นคาเชาที่ทิ้งขยะหรือทําลายขยะ
หรืออื่นๆ

0 0 278,215.5 295,000 1.69 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 203,990 147,760 200,000 -75 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 288,899.7 727,290.1 980,274.5 1,141,000 996,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 416,000 0 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 416,000 0 0 15,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 704,899.7 727,290.1 980,274.5 1,156,000 1,256,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (ดีเซล) 0 0 0 2,119,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑหรือตอเนื่องพัสดุตางๆ

0 0 0 50,000 400 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,169,000 250,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,169,000 250,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 704,899.7 727,290.1 980,274.5 3,325,000 1,506,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,353,352.8 1,022,067.1 1,090,274.5 3,425,000 1,644,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรเทศบาล สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และ
ประชาชน

0 0 389,030 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 389,030 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 389,030 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 389,030 0 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดประกวดแขงขันการทําอาหาร 
(เชฟชุมชน)

0 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชนและผู้นําชุมชน

0 0 59,410 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรเทศบาล สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และ
ประชาชน, โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเทศบาล สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง ประชาชน คณะกรรมการชุมชนและผู้
นําชุมชน 

0 0 0 211,540 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพการทําครัว
ไทย

0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพตาม
โครงการตางๆ อื่นๆ และดําเนินการ
โครงการฝึกอบรมการจัดทําดอกไม้จันทร
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เทศบาลตําบลทุงฝน ตั้งไว้ 
60,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป(ปรากฎในด้านบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งชุมชน)

55,140 0 0 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพให้กับผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ใน
เขตเทศบาลตําบลทุงฝน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดทําหน้ากากอนามัย
เพื่อการปองกันตนเอง 

0 0 0 70,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 55,140 0 59,410 281,540 100,000
รวมงบดําเนินงาน 55,140 0 59,410 281,540 100,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 55,140 0 59,410 281,540 100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 55,140 0 448,440 281,540 100,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเข้ารวมแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในเขตอําเภอทุงฝน

0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการเข้ารวมแขงขันกีฬาสานสามัคคี “
ทุงฝนเกมส”

0 0 0 0 100 % 50,000
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โครงการเข้ารวมแขงขันกีฬาสานสามัคคี “
ทุงฝนเกมส” ครั้งที่ 5 ประจําป 2562  
โครงการเข้ารวมแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขตอําเภอทุงฝน  โครงการแขงขัน
กีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด 

0 0 55,550 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ  กีฬา
ชุมชนสัมพันธ  กีฬานักเรียนและประชาชน
ทั่วไป 

27,920 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 27,920 0 55,550 0 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 54,400 0 0 0 % 0

วัสดุอื่น 0 32,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 86,400 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 27,920 86,400 55,550 0 110,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อครุภัณฑกีฬา ประเภทเครื่องออก
กําลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง สําหรับติด
ตั้ง/กอสร้าง บริเวณสวนสาธารณหนองแล้ง
สาธารณประโยชน ประเภทตางๆ เชน 
เครื่องออกกําลังกายบริหารแขน-หน้า
อก-หัวไหล-สะโพก-ข้อเขา-ขา-ลดหน้า
ท้อง-นวดหลัง-ยืดเส้น-ฝ่าเท้า-ข้อเท้า-เอว 
และอื่นๆ ตางๆ 

0 0 0 350,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 350,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 350,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอทุงฝนตามโครงการแขงขัน
กีฬาสานสามัคคคี "ทุงฝนเกมส"

0 0 0 0 100 % 30,000

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

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 27,920 86,400 55,550 350,000 140,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ ตักบาตรสงกรานตสรงน้ําหลวงพอ
ทองคํา รดน้ํารับพรผู้สูงอายุ

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีกอเจดียทราย 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยประทีปบูชา
นมัสการองคปฏิมาหลวงพอทองคําสืบสาน
วัฒนธรรมทุงฝน

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 0 59,637 85,500 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 
(กิจกรรมประเพณีการกอเจดียทราย) 
โครงการจัดงานประเพณีกอเจดียทราย 

0 0 16,400 0 0 % 0

โครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการบายศรีสูขวัญบ้าน สูขวัญเมือง
อุดรธานี และพิธีรําบวงสรวงเพื่อฉลองวันที่
ระลึกการกอตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 126 ป 
ประจําป พ.ศ. 2562 /โครงการอนุรักษสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย การสู
ขวัญบ้านสูขวัญเมือง เทศบาลตําบลทุงฝน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

0 0 33,235 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 14/7/2563  15:04:33 หน้า : 50/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการประเพณีลอยกระทง  หรือ
โครงการสงเสริมสืบสานอนุรักษประเพณี
แขงขันเรือพาย

0 0 77,500 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสืบสานอนุรักษประเพณี
แขงเรือพาย

0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการสืบสานอนุรักษประเพณีท้องถิ่น
ไทยการสูขวัญบ้านสูขวัญเมือง เทศบาล
ตําบลทุงฝน, โครงการบายศรีสูขวัญบ้าน สู
ขวัญเมืองอุดรธานี และพิธีรําบวงสรวง เพื่อ
ฉลองวันที่ระลึกการกอตั้งเมืองอุดรธานี

0 0 0 29,028 106.7 % 60,000

โครงการสืบสานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไทยการสูขวัญบ้านสูขวัญเมือง 
ประจําป 2561 

0 18,460 0 0 0 % 0

โครงการแหเทียนเข้าพรรษา 0 0 63,000 0 0 % 0

โครงการอนุรักษประเพณีท้องถิ่น 16,900 0 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีท้องถิ่น
ไทยตางๆ เชน  โครงการวันเข้าพรรษา 
โครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา 
วันอาสาฬหบูชา วันสําคัญอื่นๆ ทางพุทธ
ศาสนา 

0 46,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 16,900 124,097 275,635 169,028 420,000
รวมงบดําเนินงาน 16,900 124,097 275,635 169,028 420,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 35,000 35,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนประเพณีทุงศรีเมือง 0 0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนอําเภอทุงฝน ตามโครงการจัดงาน
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการกอตั้งอําเภอ
ทุงฝน

0 0 35,000 50,000 0 % 50,000

อุดหนุนอําเภอทุงฝนตามโครงการจัดงาน
นมัสการหลวงพอทองคําอําเภอทุงฝน

0 0 0 0 100 % 100,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 40,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 35,000 75,000 35,000 50,000 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 35,000 75,000 35,000 50,000 180,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 51,900 199,097 310,635 219,028 600,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 79,820 285,497 366,185 569,028 740,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 255,000 274,200 291,000 1,029,705 13.54 % 1,169,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 15,975 33.33 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 504,000 532,637 540,000 540,000 0 % 540,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 56,000 59,181 60,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 833,000 884,018 909,000 1,705,680 1,850,400
รวมงบบุคลากร 833,000 884,018 909,000 1,705,680 1,850,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 37,500 38,100 105,000 95.24 % 205,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 42,000 42.86 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,900 15,000 26,500 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 2,900 52,500 64,600 177,000 295,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 41,340 27,940 0 40,000 -25 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 25,300 32,413.5 201,200 100,000 -90 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 66,640 60,353.5 201,200 150,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 38,834 39,819 0 40,000 0 % 40,000
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วัสดุกอสร้าง 17,117 52,880 99,800 160,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,000 0 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 75,500 79,500 85,000 100,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 28,980 29,610 20,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุสํารวจ 5,800 0 0 0 0 % 0

วัสดุอื่น 4,225 31,399 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 177,456 233,208 204,800 340,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 246,996 346,061.5 470,600 667,000 385,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดชื้อเครื่องปมน้ํา 0 0 13,500 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร พร้อมเครื่อง
สํารองไฟ

0 0 32,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 46,000 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม
.หนา 0.15 ม. ระยะทางรวม 120.00 ม
.ไหลทางลูกรับข้างละ 0.-0.50 ม. ซอยแสง
เงิน บ้านทุงพัฒนา หมู 12 ตําบลทุงฝน 
อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่ 
ทตฝ. 7/2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

206,500 0 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทางรวม 4.00 ม. ซอย
รวมพัฒนา 12  บ้านทุงฝน หมู 11 ตําบลทุง
ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี ทตฝ. 
แบบเลขที่ 16/2560  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

6,900 0 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม
.หนา 0.15 ม.ระยะทางรวม 3.50 ม. ถนน
ทุงฝน-โนนสะอาด บ้านโนนสะอาด หมู 2 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี ทตฝ.แบบ
เลขที่ 13/2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

7,600 0 0 0 0 % 0
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กอสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทางรวม 1.50 ม. ถนน
พิทักษประชาราษฏร จุดที่ 1 บ้านทุงฝน หมู 
11 ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดร
ธานี ทตฝ. แบบเลขที่ 14/2560  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

3,500 0 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทางรวม 2.00 ม. ถนน
พิทักษประชาราษฏร จุดที่ 2  บ้านทุงฝน 
หมู 11 ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด
อุดรธานี ทตฝ. แบบเลขที่ 15/2560  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

12,900 0 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทางรวม 2.50 ม. ถนน
สุขาภิบาล บ.ทุงฝน หมู 8 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 
จ.อุดรธานี ทตฝ. แบบเลขที่ 13/2560 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

8,600 0 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทางรวม 5.00 ม. ถนน
บ้านธาตุน้อย - ทุงฝน บ้านธาตุน้อย หมู 3 
ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี  
ทตฝ.แบบเลขที่ 17/2560 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

17,000 0 0 0 0 % 0
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วางทอระบายน้ํา คสล.0.30 ม.พร้อมบอ
พัก(ฝาเหล็ก)+ขยายผิวจราจรคอนกรีต 
กว้างเฉลี่ย 0.70 ม.ถนนบูรพา บ้านโนน
สะอาด หมู 2 ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 
จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่ ทตฝ. 8/2560 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

195,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 458,500 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 458,500 0 46,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 404,389.39 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 0 0 0 500,000 0 % 500,000

รวมเงินอุดหนุน 0 404,389.39 0 500,000 500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 404,389.39 0 500,000 500,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,538,496 1,634,468.89 1,425,600 2,872,680 2,735,400
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 105,000 84,000 199,000 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 105,000 84,000 199,000 0 100,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 2,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 105,000 84,000 199,000 2,000 240,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อกล้องระดับขนาดกําลังขยาย 30 เทา 0 0 0 34,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ  เพื่อจายเป็น
คาซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ ถนน อาคาร
ตางๆ

0 0 0 559,896 435.16 % 2,996,349

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 593,896 2,996,349
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร
กว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทางรวม 3.00 เมตร (จุดที่ 4) บ้านทุงฝน 
หมูที่ 1 ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด
อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลน ทตฝ. 
24/2561  ตั้งไว้ 4,100 บาท

0 4,100 0 0 0 % 0

 โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทางรวม 3.00 เมตร (จุดที่ 5) บ้านทุงฝน 
หมูที่ 1 ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด
อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลน ทตฝ. 
25/2561  ตั้งไว้ 5,200 บาท

0 5,200 0 0 0 % 0

 โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทางรวม 5.00 เมตร ถนนวุฒิเดช (จุดที่ 1) 
บ้านโนนสะอาด หมูที่ 2 ตําบลทุงฝน 
อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี รายละเอียด
ตามแบบแปลน ทตฝ. 26/2561  ตั้งไว้ 
8,900 บาท

0 8,900 0 0 0 % 0
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 โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทางรวม 5.00 เมตร ถนนวุฒิเดช (จุดที่ 2) 
บ้านโนนสะอาด หมูที่ 2 ตําบลทุงฝน 
อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี รายละเอียด
ตามแบบแปลน ทตฝ. 27/2561  ตั้งไว้ 
8,900 บาท

0 8,900 0 0 0 % 0

 โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร
กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทางรวม 1.90 เมตร ถนนศรีฤทธิวงศ (จุดที่ 
1) บ้านโนนสะอาด หมูที่ 2 ตําบลทุงฝน
อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี รายละเอียด
ตามแบบแปลน ทตฝ. 28/2561  ตั้งไว้  
1,200 บาท

0 1,200 0 0 0 % 0

 โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร
กว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทางรวม 5.00 เมตร ถนนสุขาภิบาล (จุดที่ 
2) บ้านทุงฝน  หมูที่ 8 ตําบลทุงฝน  อําเภอ
ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตาม
แบบแปลน ทตฝ. 31/2561  ตั้งไว้  6,100 
บาท

0 6,100 0 0 0 % 0
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 โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทางรวม 6.00 เมตร ถนนโนนสะอาด 
-อีสานเขียว บ้านโนนสะอาด  หมูที่ 9 
ตําบลทุงฝน  อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 
รายละเอียดตามแบบแปลน ทตฝ. 
32/2561  ตั้งไว้  10,700 บาท

0 10,700 0 0 0 % 0

 โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทางรวม 4.00 เมตร ถนนศรีฤทธิวงศ (จุดที่ 
2) บ้านโนนสะอาด หมูที่ 2 ตําบลทุงฝน
อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี รายละเอียด
ตามแบบแปลน ทตฝ. 29/2561  ตั้งไว้  
8,200 บาท

0 8,200 0 0 0 % 0

กอสร้าง ถนน คสล. ถนนซอยซอยสุขา
พัฒนา 4
บ้านธาตุน้อย หมูที่ 3 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี 

0 288,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.ถนนซอยข้างโรงเรียน
บ้านธาตุน้อย

219,000 0 0 0 0 % 0
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กอสร้างถนน คสล.ผิวจราจรเฉลี่ย  2.50 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางรวม 
43.00 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0-0.50 
เมตร ซอยราชบํารุง 1 บ้านทุงพัฒนา หมูที่ 
12 ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด
อุดรธานี

0 59,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.ผิวจราจรเฉลี่ย 3.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางรวม 
257.50 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0-0.50 
เมตร ซอยแสงทอง บ้านทุงพัฒนา หมูที่ 12 
ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

0 435,000 0 0 0 % 0

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ถนนกัญญา
ลักษณ

211,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.พร้อมบอ
พัก(ฝาเหล็ก) พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 1.00 เมตร ซอยสุขาภิบาล 4 บ้านทุง
ฝน หมู 11 ตําบลทุงฝน

215,000 0 0 0 0 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) 0 0 0 128,000 87.5 % 240,000

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพิทักษ
ประชาราษ 1 บ้านทุงฝน หมูที่ 11 ตําบลทุง
ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 

0 0 0 41,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 
2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 
3.00 เมตร (จุดที่ 2) บ้านทุงฝน หมูที่ 1 
ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 
รายละเอียดตามแบบแปลน ทตฝ. 
22/2561 ตั้งไว้ 3,500 บาท

0 3,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 
2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 
3.00 เมตร(จุดที่ 3) บ้านทุงฝน หมูที่  1 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี รายละเอียด
ตามแบบแปลน ทตฝ. 23/2561 ตั้งไว้ 
3,500 บาท

0 3,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 
2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 
4.00 เมตร ซอยพิทักษประชาราษ  บ้านทุง
ฝน  หมูที่ 11  ตําบลทุงฝน  อําเภอทุงฝน 
จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลน 
ทตฝ. 38/2561  ตั้งไว้  4,700 บาท

0 4,700 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 
2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 
4.00 เมตร ถนนสันติภาพ (จุดที่ 1) บ้าน
โนนสะอาด  หมูที่ 9 ตําบลทุงฝน  อําเภอ
ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตาม
แบบแปลน ทตฝ. 35/2561  ตั้งไว้  4,700 
บาท

0 4,700 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 
2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 
4.00 เมตร ถนนสันติภาพ (จุดที่ 2) บ้าน
โนนสะอาด  หมูที่ 9 ตําบลทุงฝน  อําเภอ
ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตาม
แบบแปลน ทตฝ. 36/2561  ตั้งไว้  4,700 
บาท

0 4,700 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 
2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 
5.00 เมตร ถนนนนทเจดีย บ้านทุงฝน  หมู
ที่ 11  ตําบลทุงฝน  อําเภอทุงฝน จังหวัด
อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลน ทตฝ. 
37/2561  ตั้งไว้  6,100 บาท

0 6,100 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 
2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะยทางรวม 
5.00 เมตร ถนนสุขาภิบาล(จุดที่ 1) บ้านทุง
ฝน หมูที่ 8 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 
รายละเอียดตามแบบแปลน ทตฝ. 
30/2561 ตั้งไว้ 6,100 บาท

0 6,100 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 
2.00 เมตร หนา 0.15 ระยะทางรวม 3.00 
เมตร (จุดที่ 1) บ้านทุงฝน หมูที่ 1 ตําบลทุง
ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี ราย
ละเอียดตามแบบแปลน ทตฝ. 21/2561 งบ
ประมาณตั้งไว้ 3,500 บาท

0 3,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 
6.00 เมตร ถนนทุงฝน - โนนสะอาด (จุดที่ 
2) บ้านโนนสะอาด  หมูที่ 9 ตําบลทุงฝน
อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี รายละเอียด
ตามแบบแปลน ทตฝ. 34/2561  ตั้งไว้  
10,800 บาท

0 10,800 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 
6.00 เมตร ถนนทุงฝน - บ้านโนนสะอาด 
(จุดที่ 1) บ้านโนนสะอาด  หมูที่ 9 ตําบลทุง
ฝน  อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี ราย
ละเอียดตามแบบแปลน ทตฝ. 33/2561  
ตั้งไว้  10,800 บาท

0 10,800 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 
5.00 เมตร ถนนทุงฝนสามัคคี บ้านทุงฝน 
หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี ราย
ละเอียดตามแบบแปลน ทตฝ. 20/2561 ตั้ง
ไว้ 12,000 บาท

0 12,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยทุง
ฝน-โนนสะอาด (ซอยบ้านฝรั่ง) บ้านโนน
สะอาด หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี 

0 0 0 499,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.)  ซอยวิฆเนศร 3  หมูที่ 11 ต.ทุงฝน 
อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 

0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.)  ถนนบ้านทุงฝน  หมูที่ 1- บ้าน
โนนสะอาดหมู 9 (ชวงที่ 2)  ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี 

0 0 0 493,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) กว้าง 6 เมตร ยาว 148.5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกเดิม 2 ข้าง 
ข้างละ 0 – 0.5 เมตร ถนนบ้านทุงฝน  หมู
ที่ 1-บ้านโนนสะอาดหมู 9  ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 499,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) ซอยทางลัดบ้านโนนสะอาด-บ้าน
ธาตุน้อย (ชวงที่ 2) หมู 2  ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 
จ.อุดรธานี 

0 0 0 191,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) ซอยพิทักษประชาราษฎร 1 (ชวงที่ 
2) หมูที่ 11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 252,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) ซอยพิทักษประชาราษฎร 4 บ้าน
ทุงฝน หมูที่ 11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

0 0 0 0 100 % 499,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) ซอยสีเลาพัฒนา-วัดทุงสวาง (ชวงที่ 
1+2) บ้านทุงฝน หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 
จ.อุดรธานี

0 0 0 0 100 % 495,000

วันที่พิมพ : 14/7/2563  15:04:33 หน้า : 67/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําตัวยู ความ
กว้าง 0.40 เมตร + บอพัก 0.80*0.80 
เมตร (ฝาตะแกรงเหล็ก) ความยาวรวม 83 
เมตร ถนนศรีฤทธิวงศ (เฟส3) บ.โนน
สะอาด หมูที่ 2 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

0 0 0 293,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
0.40 เมตร พร้อมบอพัก (ฝา ค.ส.ล.) ถนน
ธาตุน้อย-หนองผือ บ้านธาตุน้อย หมูที่ 3 
ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 
ตามแบบแปลน เลขที่ ทต.ฝ. 39/2561

0 145,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
0.40 เมตร พร้อมบอพัก (ฝาเหล็ก) + ขยาย
ผิว จราจรคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ระยะทาง 114 เมตร ถนนสุขาภิบาล บ.ทุง
ฝน หมูที่ 11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 210,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
0.40 เมตร พร้อมบอพัก (ฝาเหล็ก) + ขยาย
ผิวจราจรคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ระยะทาง 114 เมตร ถนนพิทักษประชา
ราษฎร บ.ทุงฝน หมูที่ 11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 
 จ.อุดรธานี 

0 0 0 280,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบอพัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจร
คอนกรีต  ซอยทางเกวียน บ้านทุงฝน หมูที่ 
8 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 

0 0 0 499,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) ถนนทุงฝน-โนนสะอาดและโนน
สะอาด-โพนสูง ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี 

0 0 0 110,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอ
พัก (ฝาเหล็ก)  ขยายผิวจราจรคอนกรีต 
ถนนสุขสะอาด บ้านโนนสะอาด หมูที่ 2 
ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 

0 0 0 390,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอ
พัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจรคอนกรีต 
ซอยวัดทิพยวนาราม บ.ทุงพัฒนา หมูที่ 12 
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 0 100 % 289,000

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอ
พัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจรคอนกรีต 
ถนนชัยพฤกษ บ.โนนสะอาด หมูที่ 9 ต.ทุง
ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 0 100 % 260,000

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอ
พัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจรคอนกรีต 
ถนนปญจะมาศ บ.กอสําราญ หมูที่ 4 ต.ทุง
ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 0 100 % 275,000
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โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอ
พัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจรคอนกรีต 
ถนนสุขสะอาด บ.โนนสะอาด หมู 2 ต.ทุง
ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 0 100 % 395,000

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอ
พัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจรคอนกรีต 
ถนนสุขาภิบาล บ.ทุงฝน หมูที่ 8 ต.ทุงฝน อ
.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 0 100 % 495,000

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอ
พัก (ฝาเหล็ก) ขยายผิวจราจรคอนกรีต  
ถนนศรีฤทธิวงศ บ้านโนนสะอาด หมูที่ 9 
ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 

0 0 0 3,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอ
พัก (ฝาเหล็ก) ขยายผิวจราจรคอนกรีต  
ถนนอารีพัฒนา บ้านทุงฝน หมูที่ 1 ตําบล
ทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 

0 0 0 400 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอ
พัก (ฝาเหล็ก) ขยายผิวจราจรคอนกรีต 
ถนนวิเศษสินธุ บ้านกอสําราญ หมูที่ 4 
ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 

0 0 0 380,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอ
พัก (ฝาเหล็ก) ขยายผิวจราจรคอนกรีต 
ถนนสุขาภิบาล บ้านทุงฝน หมูที่ 8 ตําบลทุง
ฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 

0 0 0 474,000 -100 % 0
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โครงการวางทอระบายน้ํา พร้อมบอพัก (ฝา
เหล็ก) ขยายผิวจราจรคอนกรีต ถนน
ชัยพฤกษ (ด้านทิศเหนือ) บ้านโนนสะอาด 
หมูที่ 9 ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด
อุดรธานี 

0 0 0 310,000 -100 % 0

โครงจ้างเหมารถแบคโฮเพื่อทํานบปดกั้น
การระบายน้ํา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 
เมตร ลึก 1.50 เมตร บริเวณประตูทาง
ระบายน้ําหนองแล้งสาธารณะประโยชน 
ด้านทิศเหนือ หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี ตามแบบแปลน ทตฝ. 40/2561 
งบประมาณ 3,000 บาท

0 3,000 0 0 0 % 0

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. 
พร้อมบอพัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอารีพัฒนา 1 บ้าน
ทุงฝน หมูที่ 1 ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 
จังหวัดอุดรธานี ขนาดความยาวไมน้อยกวา 
81.00 เมตร และพื้นที่ขยายผิวไมน้อยกวา 
73.00 ตร.มแบบเลขที่ ทตฝ. 4/2560 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

157,000 0 0 0 0 % 0
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วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. 
พร้อมบอพัก(ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 1 บ้าน
ทุงฝน หมู 8 ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน 
จังหวัดอุดรธานี ขนาดความยาวไมน้อยกวา 
124.00 เมตร และพื้นที่ขยายผิวไมน้อยกวา 
175 ตร.ม. แบบเลขที่ ทตฝ. 5/2560 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

261,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,063,000 1,053,700 0 5,142,400 2,948,000
รวมงบลงทุน 1,063,000 1,053,700 0 5,736,296 5,944,349

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,168,000 1,137,700 199,000 5,738,296 6,184,349
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,706,496 2,772,168.89 1,624,600 8,610,976 8,919,749

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 184,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 184,000 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 184,000 0 0 0
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกรองระบายน้ําสาธารณะ
ประโยชนด้านข้างหนองแล้งสาธารณะ
ประโยชน  หมูที่ 2 บ้านโนนสะอาด ตั้งไว้ 
19,900.00 บาท เพื่อจายเป็นคาโครงการ
ขุดรองระบายน้ําสาธารณประโยชน ความ
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1 
ปริมาตรดินขุดต้องไมน้อยกวา 600.00 
ลบ.ม. หรือความยาวไมน้อยกวา 200.00 
เมตร  ด้านหนองแล้งสาธารณประโยชน
บ้านโนนสะอาด หมู 2 ตําบลทุงฝน อําเภอ
ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตาม
แบบแปลน ทตฝ. 19/2560 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในด้านการ
เศรษฐกิจ/แผนงานการเกษตร/งานอนุรักษ
น้ําและป่าไม้)

19,900 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 19,900 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 19,900 0 0 0 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 19,900 184,000 0 0 0
รวมแผนงานการเกษตร 19,900 184,000 0 0 0
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาติดตั้งรางน้ําฝนตลาดสด
เทศบาลตําบลทุงฝนหรืออื่นๆ 

0 0 0 32,615 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 32,615 0
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 32,615 10,000
รวมงานตลาดสด 0 0 0 32,615 10,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 32,615 10,000
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 2,816,142.9 1,274,949.95 1,313,198.45 1,313,200 3 % 1,352,600

คาชําระดอกเบี้ย 938,180.69 860,186.82 821,938.32 822,325 -4.79 % 782,930
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 217,186 213,949 231,634 221,625 0.49 % 222,700

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 10,420 12,000 -20 % 9,600

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,252,800 7,962,600 8,569,500 10,225,200 -4.48 % 9,766,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,416,000 1,519,800 1,499,200 1,612,800 12.35 % 1,812,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 132,000 134,500 137,000 198,000 6.06 % 210,000

สํารองจาย 42,800 159,915.5 250,821 300,000 0 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน 150,000 199,259.74 0 0 0 % 0

คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมการดําเนิน
คดี คาชดใช้คาเสียหายตามคําพิพากษาของ
ศาล

0 0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย 0 0 0 110,000 -45.45 % 60,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 150,000 151,000 0 % 151,000

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศ
ไทย ตามอัตราที่กําหนด ตั้งไว้ 50,900 
บาท  และค้างจายประจําปงบประมาณ 
2560 อื่นๆ ตั้งไว้ 48,073 บาท

0 0 53,242.99 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

487,067 540,431 588,842 605,634 3.69 % 628,000

รวมงบกลาง 13,452,176.59 12,865,592.01 13,625,796.76 15,571,784 15,395,630
รวมงบกลาง 13,452,176.59 12,865,592.01 13,625,796.76 15,571,784 15,395,630
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รวมงบกลาง 13,452,176.59 12,865,592.01 13,625,796.76 15,571,784 15,395,630
รวมแผนงานงบกลาง 13,452,176.59 12,865,592.01 13,625,796.76 15,571,784 15,395,630

รวมทุกแผนงาน 40,448,809.94 40,723,331.28 41,442,341.83 60,724,805 60,400,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลทุงฝน

อําเภอ ทุงฝน   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,892,280 บาท

งบบุคลากร รวม 6,833,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  27,600  บาท/เดือน รอง
นายกเทศมนตรี  2  ตําแหนง  ตําแหนง
ละ 15,180 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 695,520 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป /งานบริหารทั่วไป)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
เทศมนตรี  4,000  บาท/เดือน รองนายก
เทศมนตรี  2  ตําแหนง ตําแหนงละ 3,000 บาท/เดือน  ตั้ง
ไว้  120,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้   (ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป /แผนงานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารทั่วไป )
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายก
เทศมนตรี  4,000  บาท/เดือน รองนายก
เทศมนตรี  2  ตําแหนง ตําแหนงละ 3,000 บาท/เดือน ตั้ง
ไว้  120,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน 1) เลขานุการนายก
เทศมนตรี  9,660  บาท/เดือน 2) ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  6,900  บาท/เดือน ตั้งไว้ 198,720 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารทั่วไป)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน  ตําแหนง  1) ประธานสภา
เทศบาล 15,180 บาท/เดือน 2) รองประธานสภา
เทศบาล 12,420  บาท/เดือน  3) สมาชิกสภา
เทศบาล   10  ตําแหนง ตําแหนงละ 9,660 บาท/คน/เดือน) ตั้ง
ไว้ 1,490,400 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป /แผนงานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารทั่วไป)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,208,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,398,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
อื่นๆ ตําแหนง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับ
กลาง) จํานวน  1  อัตรา, ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหาร
งานทั่วไประดับต้น)  จํานวน  1  อัตรา, หัวหน้าฝายปกครอง (นัก
บริหารงานทั่วไประดับต้น) จํานวน 1  อัตรา,ตําแหนง  นัก
ทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  อัตรา, ตําแหนง  นักจัดการงานทั่ว
ไปชํานาญการ จํานวน  1  อัตรา, ตําแหนง  นักจัดการงาน
ทะเบียนและบัตร  จํานวน  1  อัตรา, และตําแหนงอื่นๆ ตาม
สิทธิ์ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ตั้ง
ไว้ 2,398,560 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 4,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยบําเน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือชวย
เหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ
.ศ. 2534 ตั้งไว้  4,080  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารทั่วไป)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 246,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่นระดับกลาง) จํานวน  1 อัตรา, ตําแหนง  หัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) จํานวน 1 อัตรา, หัว
หน้าฝายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) จํานวน 1
  อัตรา, หัวหน้าฝายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับ
ต้น) จํานวน  1  อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) วันที่ 22
 ธันวาคม 2558  ตั้งไว้  162,000  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารทั่วไป)
2. เงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง ปลัดเทศบาล (นักบริหาร
งานท้องถิ่นระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา ตามประกาศ ก
.กลาง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.กลาง ที่ มท
 0809.3/ว.28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ตั้งไว้  84,000
  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผน
งานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,404,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป/อื่นๆ  ตําแหนง คน
งานทั่วไป  จํานวน  13 อัตราและตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตาม
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง วัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558 ตั้งไว้ 1,404,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป /งานบริหารทั่วไป)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่ว
ไป/อื่นๆ ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน  13  อัตราและตําแหนง
อื่นๆ ตามสิทธิ์ ตามประกาศ ก.ท. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
เบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ตั้ง
ไว้ 156,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารทั่วไป)
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งบดําเนินงาน รวม 1,879,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 157,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะคณะกรรมการ คาใช้สถาน
ที่ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคาสมนาคุณ เชน คาตอบ
แทนการออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคําตอบ การสอบ
สัมภาษณ์ การตรวจประเมินเอกสารผลงานทางวิชาการ การ
ประเมินบุคคล การทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบ
สมรรถภาพรางกาย คาทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร และคา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ดําเนินการคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วย คาใช้จายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  ตั้งไว้  5,000
  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป /แผน
งานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)
2. เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  สําหรับ
พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นราย
จายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)
3. เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ
.ศ. 2539 หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจายตามหลัก
เกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารทั่วไป)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลทุงฝน ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย การเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน เชาชื้อ ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 72,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่ว
ไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน ตั้ง
ไว้  30,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)
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ค่าใช้สอย รวม 1,432,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการ คาโฆษณาและเผยแพร คาถายเอกสาร เข้าเลมและ
อื่นๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ  คาโฆษณาและเผยแพร  คาถาย
เอกสาร เข้าเลม และอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารทั่วไป)

จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจําศูนย์ปฏิบัติ
การรวมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจําศูนย์ปฏิบัติการรวมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
จํานวน 1 คน/อัตรา จํานวน 4 เดือน  เดือนละ 8,000 บาท ตั้ง
ไว้ 32,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามหนังสือ มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (ปรากฎใน
ด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคารับรองและเลี้ยงรับรอง การต้อนรับ การ
ประชุมสภาฯ ตาง ๆ ของเทศบาล อื่นๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหาร
งานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป )
2. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานตางๆ หรืองานรัฐพิธีเนื่อง
ในวโรกาสวันสําคัญตางๆ, จัดนิทรรศการ, การประกวด แขง
ขัน และพิธีเปิดอาคารตาง ๆ อื่นๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น เทศบาลตําบลทุงฝนหรือสนับสนุนการเลือก
ตั้งอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราช
บัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย กําหนด อื่นๆ  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  จํานวน  450,000  บาท (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผน
งานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาลงทะเบียน
ตางๆ  ในการประชุม สัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการตาง ๆ
 คาพาหนะ คาเชาที่พัก และอื่นๆ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 200,000 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป /งานบริหารทั่วไป)

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และประชาชน

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของบุคลากรเทศบาล สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง และประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 หรือโครงการอื่นๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 ตั้งไว้ 500,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาการรักษาวินัยให้คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ และพนักงานเทศบาล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาการรักษา
วินัยให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปราก
ฎในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป)

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรเพื่อความ
โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตําบลทุงฝน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมบุคลากรเพื่อความโปรงใสตามหลักธรรมาภิ
บาล เทศบาลตําบลทุงฝน โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหาร
งานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยูใน
บัญชีทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่อาจเกิดการชํารุดเสีย
หาย หรือเสื่อมสภาพ ซึ่งไมกระทบตอโครงสร้างหลักของ
พัสดุ ครุภัณฑ์ นั้น ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารทั่วไป)
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ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  ธงชาติ  และวัสดุ
อุปกรณ์สําหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เทศบาลตําบลทุง
ฝน หรืออื่นๆ ตามแนวทางการจําแนกประเภทรายจายตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งไว้ 120,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารทั่วไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน  คากระดาษชําระ ผงซัก
ฟอก แปรง ไม้กวาด สบู น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาล้างจาน ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม ชุดกาแฟ แก้วน้ํา จานรอง มีด อื่นๆ ตามแนวทาง
การจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ตั้งไว้  10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารทั่วไป)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ําและยานพาหนะ เครื่องตัด
หญ้า อื่นๆ ตามแนวทางการจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งไว้  150,000 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป /งานบริหารทั่วไป)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนดิสก์  แผนซี
ดี  หมึก  กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์  โปรแกรมและวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการจําแนกประเภท
รายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารทั่วไป) 

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ประเภทตางๆ ที่อยูในทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาลตําบลทุงฝน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ เชน รถ
ยนต์สวนกลาง คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ที่อยูใน
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่อาจเกิดความ
ชํารุด เสียหาย กระทบตอโครงสร้างหลักของพัสดุหรือครุภัณฑ์
นั้น ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎในด้าน
บริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

เพื่อจายเป็นคาจัดทําเอกสารการประเมินความพึงพอใจของผู้รับ
บริการหรือจ้างเหมาอื่นๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําเอกสารการประเมินความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ หรือจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสถาบันทางการ
ศึกษา หรือสถาบันกลางอื่นๆ ที่ได้รับการประกาศฯ จาก ก.ท.จ
.อุดรธานี ตั้งไว้  30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารทั่วไป) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอทุงฝน ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอทุงฝน ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
และวันสําคัญตางๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็น
โครงการหรือกิจกรรมที่อยูในอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งไว้  50,000  บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป /งานบริหารทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,861,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,593,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,593,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,395,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหนง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นัก
บริหารงานทั่วไประดับต้น ) จํานวน 1 อัตรา, หัวหน้าฝายแผนงาน
และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไประดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา, หัวหน้าฝายบริหารและเผยแพร
วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไประดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา, ตําแหนง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา และตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  ตั้ง
ไว้ 1,395,840  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองวิชาการและ
แผนงาน (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น), หัวหน้าฝายแผนงานและ
งบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น), หัวหน้าฝายบริหาร
และเผยแพรวิชาการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) และ
อื่นๆ ตามสิทธิ์ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ตั้ง
ไว้ 78,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา และตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตามประกาศ ก
.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง วัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558  ตั้งไว้ 108,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา และตําแหนง
อื่นๆ ตามสิทธิ์ ตามประกาศ ก.ท. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
เบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558  ตั้ง
ไว้  12,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่ว
ไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
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งบดําเนินงาน รวม 253,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  สําหรับ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นราย
จายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้ง
ไว้ 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่ว
ไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน เชาชื้อ ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 48,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่ว
ไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตั้ง
ไว้  30,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน การจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ การจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ คาถายเอกสาร เข้าเลม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติ  และอื่นๆ  ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผน
งานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาลงทะเบียน
ตางๆ  ในการประชุม สัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการตาง ๆ
 คาพาหนะ คาเชาที่พัก พนักงาน และอื่นๆ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  50,000  บาท  ตั้ง
จายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหาร
งานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมท้อง
ถิ่น ระดับหมูบ้าน/ชุมชน หรือระดับตําบล หรืออื่นๆ ตั้ง
ไว้  20,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงหรือซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ เชน เครื่อง
กระจายเสียงไร้สาย คอมพิวเตอร์ กล้องถายรูป ฯลฯ ที่อยูในบัญชี
ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่อาจเกิดการชํารุด เสีย
หาย หรือเสื่อมสภาพ ซึ่งความเสียหายดังกลาวไมกระทบตอโครง
สร้างหลักของพัสดุ ครุภัณฑ์นั้น ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหาร
งานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  ธงชาติ  อื่นๆ ตาม
แนวทางการจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ )

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ําและยานพาหนะ อื่นๆ ตามแนวทางการ
จําแนกประเภทรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่ว
ไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนดิสก์  แผนซี
ดี  หมึก  กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์  โปรแกรมและวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการจําแนกประเภท
รายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  10,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่หรือคาตออายุเว็บไซต์เทศบาลตําบลทุง
ฝน คาธรรมเนียม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหาร
งานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dpi มีความเร็ว
ในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที (ppm) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที (ppm) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาด
ไมน้อยกวา 256 MB สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว
ดํา และ สี) ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document Feed) สามารถถายสําเนาเอกสาร
ได้ทั้งสีและขาวดํา สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99
 สําเนา สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150
 แผน สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
คุณลักษณะพื้นฐานดังกลาวเป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,457,140 บาท
งบบุคลากร รวม 2,062,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,062,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,620,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
อื่นๆ ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง
ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา,หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง (นักบริหาร
งานการคลังระดับต้น) จํานวน  1  อัตรา, นักวิชาการการเงินและ
บัญชีชํานาญการ จํานวน  1  อัตรา, เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน) จํานวน 1 อัตรา, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชํานาญงาน จํานวน 1  อัตรา และอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตั้ง
ไว้  1,620,840  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป /แผนงานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติ
งาน จํานวน 1 อัตรา หรือตําแหนงอื่นตามสิทธิ์ ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตั้ง
ไว้  21,300  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหาร
งานการคลังระดับต้น), หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง (นักบริหาร
งานการคลังระดับต้น) อื่นๆ ตามสิทธิ์ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) วัน
ที่ 22 ธันวาคม 2558 ตั้งไว้  60,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง  คนงาน
ทั่วไป   จํานวน  3  อัตรา ตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตามประกาศ ก
.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง วัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558 ตั้งไว้  324,000  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป /แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง  คนงานทั่วไป   จํานวน  3  อัตรา ตําแหนง
อื่นๆ ตามสิทธิ์ ตามประกาศ ก.ท. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
เบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ตั้ง
ไว้  36,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) 

งบดําเนินงาน รวม 1,380,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  สําหรับ
พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นราย
จายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  5,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในด้านบริหารทั่วไป /แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง)

วันที่พิมพ์  : 14/7/2563  14:51:12 หน้า : 21/84



คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน เชาชื้อ ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ
.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  108,000  บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหาร
งานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตั้ง
ไว้  42,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาถายเอกสาร เข้าเลม คา
เชาเครื่องถายเอกสาร และงานบริการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานในหน้าที่ ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาลงทะเบียน
ตางๆ  ในการประชุม สัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการตาง ๆ
 คาพาหนะ คาเชาที่พัก พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ
อื่นๆ ตามสิทธิ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้  100,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป /แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) 
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โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน หรือโครงการอื่นๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหาร
งานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง)

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
สําหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้าขายชําระภาษีในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นสําหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้าขายชําระ
ภาษีในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน และอื่นๆ ตั้ง
ไว้  10,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงหรือซอมแซม
พัสดุ ครุภัณฑ์ ตางๆ เชน คอมพิวเตอร์ รถจักยานยนต์ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ ที่อยูในทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่
อาจเกิดการชํารุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ ซึ่งไมกระทบตอโครง
สร้างหลักของพัสดุ ครุภัณฑ์นั้น ตั้งไว้  20,000  บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  ธงชาติ  อื่นๆ ตาม
แนวทางการจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่ว
ไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน คากระดาษชําระ ผงซัก
ฟอก  แปรง ไม้กวาด สบู น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาล้าง
จาน  ถ้วย ชาม ช้อน ส้วม ชุดกาแฟ  แก้วน้ํา จาน
รอง มีด อื่นๆ ตามแนวทางการจําแนกประเภทรายจายตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่ว
ไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน    จารบี ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ และยานพาหนะ อื่นๆ ตามแนวทางการจําแนก
ประเภทรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดชื้อ จัดทําวัสดุโฆษณาและเผย
แพร เพื่อประชาสัมพันธ์งานในหนวยงานกองคลัง ตามแนวทาง
การจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนดิสก์  แผนซี
ดี  หมึก  กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์  โปรแกรมและวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการจําแนกประเภท
รายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  30,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 855,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้า สํานักงานเทศบาลตําบลทุงฝน ตลาด
นัด ตลาดสดเทศบาล หอกระจายขาวไร้สาย กล้องวงจรปิด ศาลา
เอนกประสงค์ หมูที่  8  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ทั้ง 2 แหง อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทุง
ฝน ตั้งไว้  600,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสํานักงานเทศบาล  ตลาดสด
เทศบาล ศาลาเอนกประสงค์  หมูที่  8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลทั้ง 2 แหง อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลทุงฝน ตั้งไว้  100,000  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป /แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง)

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์สํานักงาน คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
เทศบาล อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  100,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง)
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณีย์
อากร คาเชาตู้ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงิน  คาจัดสง
วัสดุ อุปกรณ์ตางๆ อื่นๆ ตั้งไว้  45,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป /แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตรวม
ถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และคาบริการสื่อสารอื่นๆ เชน เคเบิ้ล
ทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม อื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท  ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป /แผนงานบริหาร
งานทั่วไป /งานบริหารงานคลัง)
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งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dpi มีความเร็ว
ในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที (ppm) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที (ppm) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาด
ไมน้อยกวา 256 MB สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว
ดํา และ สี) ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document Feed) สามารถถายสําเนาเอกสาร
ได้ทั้งสีและขาวดํา สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99
 สําเนา สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150
 แผน สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
คุณลักษณะพื้นฐานดังกลาวเป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,463,360 บาท

งบบุคลากร รวม 792,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 792,960 บาท
คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 792,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างประจําและเงินปรับปรุงเงินเดือนคาจ้าง
ประจําปี อื่นๆ ตําแหนง เจ้าพนักงาน
ป้องกันฯ  จํานวน 1 อัตรา, ตําแหนง พนักงานดับ
เพลิง จํานวน  2  อัตรา และตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตาม
ประกาศ ก.กลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558  ตั้ง
ไว้  792,960  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

งบดําเนินงาน รวม 490,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการ คาปวยการชดเชยการ
งานหรือเวลาที่เสียไป            ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย
พลเรือน ในการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน เนื่องในวันปี
ใหม วันสงกรานต์ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน สนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ตามคําสั่ง คําร้องขอ อื่นๆ ตาม
คําสั่งฯ, ระเบียบฯ, ตามความจําเป็นและเหมาะสม ตั้ง
ไว้ 50,400 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่ว
ไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย
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ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในชวงเทศกาลวันสําคัญ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการตั้งจุดตรวจและบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาลวันสําคัญหรือการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ อปพร. เชน วันขึ้นปีใหม วันสงกรานต์ อื่นๆ ตั้ง
ไว้  100,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565)

โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและทบทวน อป
พร. หรือโครงการฝึกอบรมการจัดตั้ง อปพร. หรือโครงการ
อื่นๆ ตั้งไว้  150,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงหรือซอมแซมพัสดุหรือครุภัณฑ์ อุปกรณ์ตอ
เนื่อง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รถดับเพลิง รถตักหน้าขุดหลัง เครื่อง
ปรับอากาศ ฯลฯ ที่อาจเกิดการชํารุด เสียหายหรือเสื่อมสภาพ ซึ่ง
ไมกระทบตอโครงสร้างหลักของพัสดุ ครุภัณฑ์นั้น ตั้ง
ไว้  50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่ว
ไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก แบตเตอรรี่ ไขควง ประแจ แมแรง ฯลฯ หรืออื่นๆ ตามแนว
ทางการจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งไว้ 20,000 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน/งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เชน ถังดับ
เพลิง น้ํายาเคมีที่หมดอายุหรือที่ถูกใช้ไป หรืออื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามแนวทางการจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้  20,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย อปพร. เชน ชุดเครื่อง
แบบ (เสื้อ กางเกง) เครื่องหมายสังกัด รองเท้า เข็มขัด พร้อม
สาย หมวก อื่นๆ ตามความเหมาะสม ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
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งบลงทุน รวม 180,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 180,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ซอมแซมพัสดุครุภัณฑ์พัสดุซุ้มพระเกียรติตางๆ รถยนต์สวนกลาง อื่น 
ๆ

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ เชน ซุ้มพระ
เกียรติ รถดับเพลิง รถตักหน้าขุดหลัง ฯลฯ ที่มีอยูในอัตราหรือ
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทุงฝน เมื่อเกิดการชํารุด เสีย
หายไมอยูในสภาพที่พร้อมใช้งานและกระทบตอโครงสร้างหลัก
ของพัสดุ ครุภัณฑ์นั้น  ตั้งไว้  180,000  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน/งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,560,180 บาท

งบบุคลากร รวม 2,264,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,264,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,057,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษาระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา, หัวหน้าฝายการบริหารการศึกษา (นัก
บริหารงานการศึกษาระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา, ตําแหนง นัก
วิชาการศึกษาชํานาญการ จํานวน  1 อัตรา, ตําแหนง นักจัดการ
งานทั่วไป (ปก./ชก.) จํานวน 1  อัตรา, ตําแหนง เจ้าพนักงาน
ธุรการชํานาญงาน จํานวน 1  อัตรา, ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา และอื่นๆ ตามสิทธิ์ตามประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  ตั้ง
ไว้  2,057,940  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม /แผนงานการศึกษา /งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 26,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยบําเน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือชวย
เหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ
.ศ. 2534 สําหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ ตั้ง
ไว้  26,640  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น), หัว
หน้าฝายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับ
ต้น), ตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) วัน
ที่ 22 ธันวาคม 2558 ตั้งไว้  60,000  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง  คน
งาน (ทั่วไป) จํานวน 1 อัตราและตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตาม
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง วัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558 ตั้งไว้  108,000  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม /แผนงานการ
ศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง คนงาน (บันทึกข้อมูล)  จํานวน  1  อัตรา และ
ตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์  ตามประกาศ ก.ท. เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) วันที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังวา
ด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558  ตั้ง
ไว้  12,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา) 

งบดําเนินงาน รวม 287,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  สําหรับ
พนักงานสวนท้องถิ่น ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ตําแหนงอื่นๆ ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้  5,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)
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คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน เชาชื้อ ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  72,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ครู ครูผู้ดูแล
เด็ก ตําแหนงอื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  ตั้งไว้  30,000  บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาลงทะเบียน
ตางๆ  ในการประชุม สัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการตาง ๆ
 คาพาหนะ คาเชาที่พัก และอื่นๆ ตามสิทธิ์ของ พนักงาน
เทศบาล ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ตําแหนงอื่นๆ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  50,000  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้   (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงหรือซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยูในทะเบียน
ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทุงฝน เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ เรือพาย ฯลฯ ที่อาจเกิดการชํารุด เสียหาย หรือเสื่อม
สภาพ โดยไมกระทบตอโครงสร้างหลักของครุภัณฑ์นั้น ตั้ง
ไว้ 20,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  ธงชาติ  อื่นๆ ตาม
แนวทางการจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 60,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000 บาท เงินอุดหนุน
ทั่วไป 30,000 บาท (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม /แผน
งานการศึกษา /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน คากระดาษชําระ ผงซัก
ฟอก  แปรง ไม้กวาด สบู น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาล้าง
จาน  ถ้วย ชาม ช้อน ส้วม ชุดกาแฟ  แก้วน้ํา จาน
รอง มีด อื่นๆ ตามแนวทางการจําแนกประเภทรายจายตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม /แผนงานการศึกษา /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน    จารบี ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ําและยานพาหนะ อื่นๆ ตามแนวทางการ
จําแนกประเภทรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้  20,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนดิสก์  แผนซี
ดี  หมึก  กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์  โปรแกรมและวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการจําแนกประเภท
รายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  20,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 8,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
คุณลักษณะดังกลาว เป็นคุณลักษณะตามมาตรฐานครูภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563  (จัดซื้อจํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 4300 บาท) ตั้งไว้ 8,600 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,463,501 บาท
งบบุคลากร รวม 3,470,767 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,470,767 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,543,580 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทุง
ฝน ตําแหนง ครู ค.ศ. 1 จํานวน  8  อัตรา, ตําแหนง ครู ค.ศ
.2 จํานวน  1  อัตรา และตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตั้ง
ไว้  2,543,580  บาท*ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม /แผนงานการศึกษา /งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทุงฝน ตําแหนง ครู ค.ศ. 2, ครู ค.ศ. 3 หรือตําแหนง
อื่นๆ ตามสิทธิ์ ตั้งไว้  67,200  บาท *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะ  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทุงฝน ตําแหนง ครู ค.ศ. 2, ครู ค.ศ. 3 หรือตําแหนง
อื่นๆ ตามสิทธิ์ ตั้งไว้  67,200  บาท *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 672,787 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  บุคลากรสนับ
สนุนการสอนครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  5  อัตรา และตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์  ตั้ง
ไว้  672,787  บาท *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ บุคลากรสนับสนุนการสอนครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  5  อัตรา และตําแหนงอื่นๆ ตาม
สิทธิ์  ตั้งไว้  120,000  บาท  *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 3,138,734 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลาเรียนบุตรของบุคลากรทางการศึกษา ครู ค.ศ
. 1, ครู ค.ศ.2, ครูผู้ดูแลเด็ก ตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์ที่เบิกได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน ตั้งไว้ 40,000  บาท *ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผน
งานการศึกษา /งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)   

ค่าใช้สอย รวม 1,391,400 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,391,400 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาจัดชื้ออาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์
ศรีทุง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด จํานวน 245 วัน อัตราคน
ละ 20 บาท หรืออัตราอื่นๆ ตั้งไว้ 882,000 บาท *ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงาน
การศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
2.เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์วัดโพธิ์ศรี
ทุง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด อัตราคนละ 1,700
 บาท หรืออัตราอื่นๆ  ตั้งไว้ 306,000 บาท  *ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม /แผนงานการ
ศึกษา /งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
3. เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5
 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีทุง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุข
สะอาด อัตราคนละ  200  บาท หรืออัตราอื่นๆ   ตั้งไว้ 36,000
  บาท *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม /แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)
4. เพื่อจายเป็นคาอุปกรณ์การเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิ์ศรีทุง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด  อัตราคนละ  200
  บาทหรือัตราอื่นๆ ตั้งไว้  36,000  บาท *ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
5. เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโพธิ์ศรีทุง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด  อัตราคนละ  300
  บาท หรืออัตราอื่นๆ  ตั้งไว้  54,000  บาท *ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
6.เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโพธิ์ศรีทุง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด  อัตราคนละ  430
 บาท หรืออัตราอื่นๆ ตั้งไว้  77,400  บาท *ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 1,707,334 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,707,334 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกเด็กนักเรียนชั้น
อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลทุงฝน, โรงเรียน
บ้านโนนสะอาด, โรงเรียนบ้านธาตุน้อย-กอสําราญ จํานวน 260
 วัน ในอัตรา 7.37 บาท/คน หรือในอัตราอื่นๆ/คน  ตั้ง
ไว้  1,362,418 บาท  *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม /แผนงานการศึกษา /งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา)  
2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกเด็ก
ปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีทุง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สุขสะอาด จํานวน 260 วัน ในอัตรา 7.37 บาท/คน หรือในอัตรา
อื่นๆ/คน ตั้งไว้  344,916 บาท  *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม /แผนงานการ
ศึกษา /งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)    

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 24 นิ้ว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 24 นิ้ว จํานวน 2 ตัว คุณลักษณะ
ดังนี้ ใบพัดขนาดไมน้อยกวา 24 นิ้ว ทําจากอลูมิเนียมเพื่อความ
แข็งแรงทนทาน ขาแขวนมีความแข็งแรง ปรับระดับแรงลม
ได้ 3 ระดับ สามารถปรับสายได้ 90 องศา ได้รับเครื่องหมาย
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. และอื่นๆ ตามที่เทศบาลตําบลทุงฝน
กําหนด จัดซื้อนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากสํานักงบ
ประมาณไมได้กําหนดไว้ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,844,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,844,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แกเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุงฝน 
 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด  และโรงเรียนบ้านธาตุน้อยกอสําราญ

จํานวน 2,844,000 บาท

1.อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ทุงฝน ตั้งแตระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ในอัตรา มื้อ
ละ 20 บาท ตอคน จํานวน 200 วัน ตั้งไว้ 2,000,000 บาท  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม /แผนงานการศึกษา /งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)
2.อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนน
สะอาด ตั้งแตระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6  ในอัตรา มื้อ
ละ 20 บาท ตอคน จํานวน 200 วัน ตั้งไว้ 480,000  บาท  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม /แผนงานการศึกษา /งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)
3. อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุ
น้อย-กอสําราญ ตั้งแตระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
อัตรา มื้อละ 20 บาท ตอคน จํานวน 200 วัน ตั้งไว้  364,000
 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม /แผนงานการศึกษา /งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ อื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ อื่นๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้ง
ไว้  100,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ/ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,554,440 บาท

งบบุคลากร รวม 3,259,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,259,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,618,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา, หัวหน้าฝายงานสาธารณสุข (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับ
ต้น) จํานวน  1 อัตรา, ตําแหนง  พยาบาล
วิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา และตําแหนง  เจ้าพนักงาน
ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา และตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ตั้ง
ไว้  1,618,800 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ  7 วช  ที่มี
สิทธิ์ได้รับตามหลักเกณฑ์และกฎหมายกําหนด  ตั้ง
ไว้  42,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับ
ต้น), หัวหน้าฝายงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมระดับต้น) อื่นๆ ตามสิทธิ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) วัน
ที่ 22 ธันวาคม 2558   ตั้งไว้ 42,000  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณ
สุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 236,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างประจําและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหนง พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 อัตรา และ
ตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตั้งไว้  236,640 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณ
สุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,188,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง  คนงานทั่ว
ไป  จํานวน  11  อัตรา และตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์  ตั้ง
ไว้  1,188,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน  11  อัตราและตําแหนงอื่นๆ
ตามสิทธิ์ ตั้งไว้ 132,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม /แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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งบดําเนินงาน รวม 267,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  สําหรับ
พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นราย
จายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  5,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน เชาชื้อ ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  42,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงาน
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตั้งไว้  50,000  บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม /แผนงานสาธารณ
สุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาลงทะเบียน
ตางๆ  ในการประชุม สัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการตาง ๆ
 คาพาหนะ คาเชาที่พัก และอื่นๆ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  100,000  บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงหรือซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยูในทะเบียน
ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทุงฝน เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ ที่อาจเกิดการชํารุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ โดยไม
กระทบตอโครงสร้างหลักของครุภัณฑ์นั้น ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผน
งานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  ธงชาติ  อื่นๆ ตาม
แนวทางการจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน คากระดาษชําระ ผงซัก
ฟอก  แปรง ไม้กวาด สบู น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาล้าง
จาน  ถ้วย ชาม ช้อน ส้วม ชุดกาแฟ  แก้วน้ํา จาน
รอง มีด อื่นๆ ตามแนวทางการจําแนกประเภทรายจายตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนดิสก์  แผนซี
ดี  หมึก  กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์  โปรแกรมและวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการจําแนกประเภท
รายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  10,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณ
สุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ทําจากไม้ที่มีความทนทาน มีลิ้นชัก
พร้อมกุญแจล็อก มีที่วางคีย์บอร์ดและเมาส์ และอื่นๆ ตามที่
เทศบาลตําบลทุงฝนกําหนด จัดซื้อนอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เนื่องจากสํานักงบประมาณไมได้กําหนดไว้ ตั้ง
ไว้ 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน มีหนวย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย หนวยประมวลผล
กลาง (CPU) มีความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ(Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 6 MB มีหนวยประมวล
ผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดี
กวา ดังนี้ 1)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผง
วงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวย
ความจําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB  มีหนวยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB มีหนวยจัดเก็บ
ข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย มDีVD-RW หรือดีกวาแบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย มีชอง
เชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
ไมน้อยกวา 3 ชอง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอแสดงภาพในตัวและ
มีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920*1080) สามารถใช้ Wi-
fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ตั้ง
ไว้ 23,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 754,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 594,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562, หนังสือ ที่ มท 0819.2/ว
 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562, หนังสือ ที่ มท 0819.2/ว
 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งไว้ 300,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงาน
สาธารณสุข/งานบริหารสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)

ค่าใช้สอย รวม 134,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่สํารวจและขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัขและ
แมว

จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่สํารวจและขึ้นทะเบียน
จํานวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน (จํานวน 2 ครั้ง
ตอปี ตัวละ 3 บาทตอครั้ง) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ  ตั้งไว้ 9,600 บาท *ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผน
งานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการขยะโดยชุมชน,โครงการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกในการ
กําจัดขยะมูลฝอยโดยชุมชน,โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดย
ชุมชนด้วยมือและใจเรา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการขยะโดย
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2564, โครงการรณรงค์ปลูกจิตสํานึก
ในการกําจัดขยะมูลฝอยโดยชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2564
,โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนด้วยมือและใจเรา
ประจําปี 2564 หรือโครงการอื่นๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงาน
สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)

โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรคในชุมชนเขตเทศบาลตําบลทุงฝน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรคใน
ชุมชนเขตเทศบาลตําบลทุงฝน ประจําปีงบประมาณ 2564 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงาน
สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

โครงการพัฒนาสุขภาพจิต สุขภาพกายผู้สูงวัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาสุขภาพจิต สุขภาพกายผู้สูง
วัย ประจําปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565
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โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ เขต
เทศบาลตําบลทุงฝน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน
ด้านสุขภาวะทางเพศ เขตเทศบาลตําบลทุงฝน
 ประจําปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในดําเนินการ
ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ และน้ํายาพนหมอก
ควัน อื่นๆ ตามความจําเป็นเหมาะสม ตั้งไว้ 150,000 บาท *ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน  รองเท้า  ถุง
เท้า  ถุงมือและอื่นๆ ตามแนวทางการจําแนกประเภทรายจายตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้  10,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชน ในการดําเนินงานโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข  จํานวน 8 หมูบ้าน หรือ โครงการอื่นๆ  ตั้ง
ไว้  160,000  บาท *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,463,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,259,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,259,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,079,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม (นัก
บริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา, หัวหน้า
ฝายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา, ตําแหนง  นักพัฒนา
ชุมชน  จํานวน  1  อัตรา และตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ตั้ง
ไว้ 1,079,280 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์)     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและ
สังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น), หัวหน้าฝาย
พัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น) อื่นๆ ตาม
สิทธิ์ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ตั้ง
ไว้ 60,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานสังคมสงเคราะห์ /งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์)    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง  คนงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา และตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตามประกาศ ก
.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง วัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558 ตั้งไว้  108,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสังคม
สงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา และตําแหนงอื่นๆ ตาม
สิทธิ์ ตามประกาศ ก.ท. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
เบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ตั้ง
ไว้ 12,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์)  
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งบดําเนินงาน รวม 189,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 89,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  สําหรับ
พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นราย
จายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 5,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสังคม
สงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

คาเชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน เชาชื้อ ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 84,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์)  
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาลงทะเบียน
ตางๆ  ในการประชุม สัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการตาง ๆ
 คาพาหนะ คาเชาที่พัก พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ
อื่นๆ ตามสิทธิ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงหรือซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยูในทะเบียน
ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทุงฝน เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ลําโพง ฯลฯ ที่อาจเกิดการชํารุด เสียหาย หรือเสื่อม
สภาพ โดยไมกระทบตอโครงสร้างหลักของครุภัณฑ์นั้น ตั้ง
ไว้ 10,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  ธงชาติ  อื่นๆ ตาม
แนวทางการจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้  40,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่องสําหรับรถยนต์
สวนกลาง และรถบรรทุกขยะ ยานพาหนะประเภทอื่นๆ ตามแนว
ทางการจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้  10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนกับสังคม/แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนดิสก์  แผนซี
ดี  หมึก  กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์  โปรแกรมและวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการจําแนกประเภท
รายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  10,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนกับสังคม /แผนงานสังคม
สงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
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งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dpi มีความเร็ว
ในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที (ppm) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที (ppm) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาด
ไมน้อยกวา 256 MB สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว
ดํา และ สี) ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document Feed) สามารถถายสําเนาเอกสาร
ได้ทั้งสีและขาวดํา สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99
 สําเนา สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150
 แผน สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
คุณลักษณะพื้นฐานดังกลาวเป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสังคม
สงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อย
โอกาส ประจําปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นและระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ปวย
เรื้อรัง และผู้อยูในภาวะพึ่งพิง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้ ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ปวยเรื้อรัง และผู้อยูในภาวะพึ่ง
พิง ประจําปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
และระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในด้าน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สาย ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และ
อื่นๆ ตามแนวทางการจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้  100,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน)

งานสวนสาธารณะ รวม 38,000 บาท
งบลงทุน รวม 38,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตามคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562 ดังนี้ 
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไมน้อยกว่ํา 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
จัดซื้อจํานวน 4 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 9,500 บาท รวมภาษี
มูลคาเพิ่ม) ตั้งไว้ 38,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานสวน
สาธารณะ)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,506,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,256,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 996,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม) หรืออื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) หรือ
อื่นๆ  ตั้งไว้  10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ดําเนินการในเรื่อง
ตางๆ

จํานวน 636,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ดําเนินการใน
เรื่องตางๆ เชน เก็บขนขยะ  กวาดทําความสะอาดตลาดสด
เทศบาล ถนน และทางเท้าภายในเขตเทศบาล หรืออื่นๆ ตั้ง
ไว้  636,000 บาท   ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล)

เพื่อจายเป็นคาเชาที่ทิ้งขยะหรือทําลายขยะหรืออื่นๆ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาที่ทิ้งขยะหรือทําลายขยะหรืออื่นๆ ตามวัตถุ
ประสงค์ตั้งไว้  300,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์หรือตอ
เนื่อง พัสดุตางๆ ที่มีอยูในอัตราหรือทะเบียนพัสดุทุก
ประเภท เชน รถยนต์สวนกลาง รถบรรทุกขยะ  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ อื่นๆ เมื่อเกิดการชํารุดเสียหายซึ่งไมกระทบตอโครง
สร้างหลักของพัสดุ ครุภัณฑ์นั้น  ตั้งไว้  50,000  บาท  ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงาน
เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก แบตเตอรรี่ ไขควง ประแจ แมแรง ฯลฯ หรืออื่นๆ ตามแนว
ทางการจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งไว้ 10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่องสําหรับรถยนต์
สวนกลาง และรถบรรทุกขยะ ยานพาหนะประเภทอื่นๆ เครื่องตัด
หญ้า อื่นๆ ตามแนวทางการจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้  250,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล)
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งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์หรือตอเนื่องพัสดุ
ตางๆ

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ตางๆ ที่มี
อยูในอัตราหรือทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทุง
ฝน เชน รถยนต์สวนกลาง รถบรรทุกขยะ  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เมื่อเกิดการชํารุดเสียหายตอโครงสร้าง
หลัก หรือสวนสําคัญอื่นๆ ไมอยูในสภาพที่พร้อมในการใช้
งาน  ตั้งไว้  250,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดประกวดแขงขันการทําอาหาร (เชฟชุมชน) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดประกวดแขงขันการทํา
อาหาร (เชฟชุมชน) เทศบาลตําบลทุงฝน ประจําปี 2564 หรือ
โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพการทําครัวไทย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพการทํา
ครัวไทย เทศบาลตําบลทุงฝน ประจําปี 2564 หรือโครงการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 60,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
คนไร้ที่พึ่ง ในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพให้กับผู้
สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ในเขตเทศบาลตําบลทุง
ฝน หรือโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปราก
ฎในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเข้ารวมแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอทุงฝน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเข้ารวมแขงขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอทุงฝน โครงการอื่นๆ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งไว้  60,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม /แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ /งานกีฬาและนันทนาการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561-2565) 

โครงการเข้ารวมแขงขันกีฬาสานสามัคคี “ทุงฝนเกมส”์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเข้ารวมแขงขันกีฬาสาน
สามัคคี “ทุงฝนเกมส”์  โครงการอื่นๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561-2565, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้  50,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม /แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ /งานกีฬาและนันทนาการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561-2565)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอทุงฝนตามโครงการแขงขันกีฬาสานสามัคคคี "ทุงฝน
เกมส์"

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอทุงฝนตามโครงการแขงขันกีฬาสาน
สามัคคคี "ทุงฝนเกมส์" ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี โดยเป็น
โครงการหรือกิจกรรมตามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้ง
ไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ ตักบาตรสงกรานต์สรงน้ําหลวงพอทองคํา รดน้ํารับพรผู้สูง
อายุ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ ตักบาตรสงกรานต์สรงน้ําหลวงพอ
ทองคํา รดน้ํารับพรผู้สูงอายุ ประจําปี 2564  ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ /งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
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โครงการจัดงานประเพณีกอเจดีย์ทราย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานประเพณีกอเจดีย์
ทราย ประจําปี 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ /งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

โครงการจัดงานประเพณีลอยประทีปบูชานมัสการองค์ปฏิมาหลวง
พอทองคําสืบสานวัฒนธรรมทุงฝน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยประทีป
บูชานมัสการองค์ปฏิมาหลวงพอทองคําสืบสานวัฒนธรรมทุง
ฝน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบฯ หนังสือสั่ง
การ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งไว้  100,000  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ /งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

โครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โครงการอื่นๆ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ /งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
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โครงการสงเสริมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแขงเรือพาย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี
แขงเรือพาย โครงการอื่นๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 70,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ /งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไทยการสูขวัญบ้านสูขวัญ
เมือง เทศบาลตําบลทุงฝน, โครงการบายศรีสูขวัญบ้าน สูขวัญเมือง
อุดรธานี และพิธีรําบวงสรวง เพื่อฉลองวันที่ระลึกการกอตั้งเมือง
อุดรธานี

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาม โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
ไทยการสูขวัญบ้านสูขวัญเมือง เทศบาลตําบลทุงฝน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564, โครงการบายศรีสูขวัญบ้าน สูขวัญเมือง
อุดรธานี และพิธีรําบวงสรวง เพื่อฉลองวันที่ระลึกการกอตั้งเมือง
อุดรธานี ปีที่ 128 ประจําปี พ.ศ. 2564 หรือโครงการอื่นๆ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบฯ หนังสือสั่ง
การ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ /งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนประเพณีทุงศรีเมือง จํานวน 30,000 บาท

เงินอุดหนุนอําเภอทุงฝน  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
อุดหนุนประเพณีทุงศรีเมือง  ประจําปี  2564 โดยเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมที่อยูในอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งไว้  30,000  บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

อุดหนุนอําเภอทุงฝน ตามโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
การกอตั้งอําเภอทุงฝน

จํานวน 50,000 บาท

เงินอุดหนุนอําเภอทุงฝน  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการกอตั้งอําเภอทุง
ฝน  ประจําปี  2564, โครงการจัดงานวันรําลึกการกอตั้งอําเภอทุง
ฝนครบรอบ 45 ปี ประจําปี 2564 หรือโครงการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง โดยเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อยูในอํานาจหน้าที่ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้ง
ไว้  50,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
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อุดหนุนอําเภอทุงฝนตามโครงการจัดงานนมัสการหลวงพอทองคํา
อําเภอทุงฝน

จํานวน 100,000 บาท

เงินอุดหนุนอําเภอทุงฝน  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
จัดงานนมัสการหลวงพอทองคําอําเภอทุงฝน ประจําปี  2564 โดย
เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อยูในอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งไว้  100,000  บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,735,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,850,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,850,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,169,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชางระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา, หัวหน้าฝายการโยธา (นักบริหารงานชาง
ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา, ตําแหนง  นายชาง
โยธา (ปง/ชง)  จํานวน  1 อัตรา และตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ตั้ง
ไว้ 1,169,100 บาท   ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง นายชางโยธาปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา หรือ
ตําแหนงอื่นตามสิทธิ์ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลเรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตั้งไว้  21,300  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ/ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหาร
งานชางระดับต้น), หัวหน้าฝายการโยธา (นักบริหารงานชางระดับ
ต้น), อื่นๆ ตามสิทธิ์ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) วัน
ที่ 22 ธันวาคม 2558  ตั้งไว้  60,000  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง  คนงานทั่ว
ไป  จํานวน  5   อัตราและตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตาม
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง วัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558 ตั้งไว้  540,000  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ/ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง  คนงานทั่วไป  จํานวน  5  อัตรา และตําแหนง
อื่นๆ ตามสิทธิ์  ตามประกาศ ก.ท. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
เบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558  ตั้ง
ไว้  60,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ/ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 295,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 205,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  สําหรับ
พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นราย
จายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในด้านการเศรษฐกิจ/ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระ
ราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ อื่นๆ ตั้ง
ไว้ 200,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน เชาชื้อ ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  60,000  บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ/ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตั้ง
ไว้  30,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาลงทะเบียน
ตางๆ  ในการประชุม สัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการตาง ๆ
 คาพาหนะ คาเชาที่พัก สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง และอื่นๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้  30,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาบํารุงหรือซอมแซมพัสดุ  ครุภัณฑ์ตางๆ ที่อยูใน
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทุง
ฝน เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ อาจเกิดการ
ชํารุด  เสียหายหรือเสื่อมสภาพ ที่ไมกระทบตอโครงสร้างหลักของ
พัสดุ ครุภัณฑ์นั้น  ตั้งไว้ 10,000  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  ธงชาติ  อื่นๆ ตาม
แนวทางการจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 40,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้าน
การเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนดิสก์  แผนซี
ดี  หมึก  กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์  โปรแกรมและวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการจําแนกประเภท
รายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จํานวน 500,000 บาท

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมคา
ขยายเขตไฟฟ้าและ/หรือติดตั้งสายดับระบบน้ํา
ประปา หม้อ มิเตอร์ไฟฟ้า อื่นๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทุง
ฝน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โดยเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมที่อยูในอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560  ตั้งไว้ 500,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 6,184,349 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาบํารุงหรือซอมแซมพัสดุ วัสดุครุภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกันซึ่ง
อาจเกิดการชํารุด  เสียหาย เสื่อมสภาพ โดยความชํารุดเสียหาย
ไมกระทบตอโครงสร้างหลัก  เชน ยานพาหนะ ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู
ในบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลทุงฝน ตั้ง
ไว้ 100,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน)
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก แบตเตอรรี่ ไขควง ประแจ แมแรง ฯลฯ หรืออื่นๆ ตามแนว
ทางการจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งไว้ 10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่องสําหรับรถยนต์
สวนกลาง และรถบรรทุกขยะ ยานพาหนะประเภทอื่นๆ เครื่องตัด
หญ้า อื่นๆ ตามแนวทางการจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ไว้  100,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน) 

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ เชน  ทอ พีวีซี ข้อตอ ทอ
แยก กาว เทป วัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็นเหมาะสม ตามแนวทาง
การจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน)
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งบลงทุน รวม 5,944,349 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,996,349 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ถนน อาคารตางๆ

จํานวน 2,996,349 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ คาซอมแซม
พัสดุ ครุภัณฑ์ รถกระเช้า รถยนต์สวนกลาง ถนน อาคารตางๆ ที่
อยูในทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่อาจเกิด
ความชํารุดเสียกระทบตอโครงสร้างหลักของพัสดุ ครุภัณฑ์ นั้น ตั้ง
ไว้ 2,996,349 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 1,460,780 บาท เงิน
อุดหนุนทั่วไป 1,535,569 บาท (ปรากฎในด้านการ
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,948,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)  ตั้ง
ไว้  240,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้   ตั้งโดยเป็นไปตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 04 05.2/ว
110  ลงวันที่  5 มีนาคม  2561 ในการคํานวณการตั้งไว้ให้คิด
ร้อยละ 4 ของงบประมาณรายจายประเภทสิ่งกอสร้าง (ปรากฏใน
ด้านเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยพิทักษ์
ประชาราษฎร์ 4 บ้านทุงฝน หมูที่ 11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยพิทักษ์ประชาราษฎร์ 4 บ้านทุงฝน หมูที่ 11 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี กว้าง 3.00 เมตร ยาว 298.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ห
รือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 894 ตารางเมตร ไหลทางลูกรัง
กว้าง 0.00-0.50 เมตร ตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ. 2/2564 ตั้ง
ไว้ 499,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยสีเลา
พัฒนา-วัดทุงสวาง (ชวงที่ 1+2) บ้านทุงฝน หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 
จ.อุดรธานี

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยสีเลาพัฒนา-วัดทุงสวาง (ชวงที่ 1+2) บ้านทุง
ฝน หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี กว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว
รวม 255.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม
น้อยกวา 895 ตารางเมตร ไหลทางลูกรัง
กว้าง 0.00-0.50 เมตร ตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ. 1/2564 ตั้ง
ไว้ 495,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
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โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอพัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิว
จราจรคอนกรีต ซอยวัดทิพย์วนาราม บ.ทุงพัฒนา หมูที่ 12 ต.ทุงฝน 
อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 289,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล
. 0.40 เมตร พร้อมบอพัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจร
คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาวไมน้อย
กวา 159.00 เมตร และพื้นที่ขยายผิว ค.ส.ล. ไมน้อย
กวา 148.76 ตารางเมตร ซอยวัดทิพย์วนาราม บ.ทุงพัฒนา หมู
ที่ 12 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี ตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ
. 6/2564 ตั้งไว้ 289,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอพัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิว
จราจรคอนกรีต ถนนชัยพฤกษ์ บ.โนนสะอาด หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 0.40
 เมตร พร้อมบอพัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจรคอนกรีต กว้าง
เฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาวไมน้อยกวา 136.00 เมตร 
 และพื้นที่ขยายผิว ค.ส.ล. ไมน้อยกวา 125.76 ตารางเมตร ถนน
ชัยพฤกษ์ บ.โนนสะอาด หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี ตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ. 5/2564 ตั้งไว้ 260,000
 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในด้านการ
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
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โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอพัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิว
จราจรคอนกรีต ถนนปัญจะมาศ บ.กอสําราญ หมูที่ 4 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 275,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล
. 0.40 เมตร พร้อมบอพัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจร
คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ความยาวไมน้อย
กวา 134.00 เมตร และพื้นที่ขยายผิว ค.ส.ล. ไมน้อย
กวา 192.04 ตารางเมตร ถนนปัญจะมาศ บ.กอสําราญ หมูที่ 4 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี ตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ
. 4/2564 ตั้งไว้ 275,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎใน
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอพัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิว
จราจรคอนกรีต ถนนสุขสะอาด บ.โนนสะอาด หมู 2 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 395,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล
. 0.40 เมตร พร้อมบอพัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจร
คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.50-2.00 เมตร ความยาวไมน้อย
กวา 190.00 เมตร และพื้นที่ขยายผิว ค.ส.ล. ไมน้อย
กวา 321.82 ตารางเมตร ถนนสุขสะอาด บ.โนนสะอาด หมูที่ 2 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี ตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ
. 7/2564 ตั้งไว้ 395,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎใน
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
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โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอพัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิว
จราจรคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล บ.ทุงฝน หมูที่ 8 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล
. 0.40 เมตร พร้อมบอพัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจร
คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ความยาวไมน้อย
กวา 242.00 เมตร และพื้นที่ขยายผิว ค.ส.ล. ไมน้อย
กวา 345.00 ตารางเมตร ถนนสุขาภิบาล บ.ทุงฝน หมูที่ 8 ต.ทุง
ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี ตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ. 3/2564 ตั้ง
ไว้ 495,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎในด้านการ
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กอสร้าง  เชน ไม้
ตางๆ  สี จอบ  เสียม  เลื่อย  ทอตางๆ   และอื่นๆ ตามแนวทาง
การจําแนกประเภทรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้  10,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้าน
การเศรษฐกิจ/แผนงานการพาณิชย์/งานตลาดสด)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,395,630 บาท

งบกลาง รวม 15,395,630 บาท
งบกลาง รวม 15,395,630 บาท
คาชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,352,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาชําระหนี้เงินกู้ เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  
สัญญาเลขที่ 754/77/2553  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2553  ปี
นี้ งวดที่ 10 จํานวน  1,352,600  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 782,930 บาท

เพื่อจายเป็นคาชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้ 
-สัญญาเลขที่ 754/77/2553 ลงวันที่ 25มิถุนายน 2553 ปี
นี้ ดอกเบี้ยงวดที่ 10 จํานวน 310,930 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
-สัญญาเลขที่ 1452/19/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ปีนี้งวด
ที่ 7 จํานวน 472,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 222,700 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินคาสมทบกองทุนประกันสังคมให้แกพนักงาน
จ้างเทศบาลตําบลทุงฝน ในอัตราร้อยละห้าของคาจ้าง ตามพ
รบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533  ตั้งไว้  189,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานงบกลาง )
2) เพื่อจายเป็นเงินคาสมทบกองทุนประกันสังคมให้แกพนักงาน
จ้างตามภารกิจครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามอัตราที่
กฎหมายกําหนด   ตั้งไว้  33,700  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน ประจําปี 2563 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563) ตามพระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตั้ง
ไว้ 9,600 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,766,800 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน โดย
จายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนตามขั้นบันได ดังนี้ อายุ 60-69 ปี จะ
ได้รับ 600 บาท/คน/เดือน  อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700
 บาท/คน/เดือน  อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800
 บาท/คน/เดือน และ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000
 บาท/คน/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลัก
เกณฑ์การจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตั้ง
ไว้  9,766,800 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,812,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการ ผู้พิการ อื่นๆ ตามระเบียบฯ ใน
เขตเทศบาลตําบลทุงฝน  โดยคนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไปอัตราคน
ละ 800 บาท ตอเดือน และคนพิการอายุต่ํากวา 18 ปี คน
ละ 1,000 บาท ตอเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วย หลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
ที่ 28 เมษายน 2563 ตั้งไว้  1,812,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561-2565)

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ปวยโรคเอดส์   คน
ละ  500  บาท/เดือน ตั้งไว้  210,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561-2565)
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สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เชน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย หมอก
ควัน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย วิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 19 ตั้ง
ไว้ 300,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
งานงบกลาง)

รายจายตามข้อผูกพัน

คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมการดําเนินคดี คาชดใช้คาเสียหาย 
คาชดใช้ทางแพงที่เกี่ยวข้อง ตามคําพิพากษาของศาล

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมการดําเนินคดี คาชด
ใช้คาเสียหาย คาชดใช้ทางแพงที่เกี่ยวข้อง ตามคําพิพากษาของ
ศาล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในด้านการดําเนินงานอื่น/แผนงานงบ
กลาง/งานงบกลาง)

คาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย และค้างจายคา
บํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ประจําปี 2559-2560 และปีอื่นๆ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
สมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทยกําหนด ตั้ง
ไว้  60,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 151,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพให้แกกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลทุงฝน  ในอัตรา ร้อยละห้าสิบ
ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ถือ
ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวัน
ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งไว้ 151,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 628,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท
.) ตามกฎหมายกําหนด ตั้งไว้  628,000  บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง ) (ร้อยละ 2 ของรายรับ ไม
รวมเงินอุดหนุน)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 782,930

รายจายตามข้อผูกพัน

คาธรรมเนียมศาล คา
ธรรมเนียมการดําเนิน
คดี คาชดใช้ค่าเสียหาย
ตามคําพิพากษาของ
ศาล

100,000

คาบํารุงสันนิบาตแหง
ประเทศไทย

60,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

151,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

คาชําระหนี้เงินต้น 1,352,600

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

222,700

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,766,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

628,000

สํารองจาย 300,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 782,930

รายจายตามข้อผูกพัน

คาธรรมเนียมศาล คา
ธรรมเนียมการดําเนิน
คดี คาชดใช้ค่าเสียหาย
ตามคําพิพากษาของ
ศาล

100,000

คาบํารุงสันนิบาตแหง
ประเทศไทย

60,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

151,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

คาชําระหนี้เงินต้น 1,352,600

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

222,700

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,766,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

628,000

สํารองจาย 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,812,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 540,000 108,000 1,188,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 21,300 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

60,000 12,000 132,000

เงินเดือนพนักงาน 1,169,100 1,079,280 1,618,800

เงินวิทยฐานะ

คาจ้างลูกจ้างประจํา 236,640

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,812,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 780,787 1,836,000 4,452,787

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 26,640 25,380 115,320

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

132,000 204,000 540,000

เงินเดือนพนักงาน 4,601,520 5,415,240 13,883,940

เงินวิทยฐานะ 67,200 67,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 792,960 1,029,600

เงินประจําตําแหนง 127,200 384,000 673,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 70,000 102,000 252,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

205,000 5,000 305,000

คาเชาบ้าน 60,000 84,000 42,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สํารวจและขึ้น
ทะเบียนจํานวสุนัขฯ

9,600

จ้างเหมาบริการ คา
โฆษณาและเผยแพร คา
ถายเอกสาร เข้าเลม
และอื่นๆ

จ้างเหมาบริการบุคคล
ทั่วไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจําศูนย์
ปฏิบัติการรวมของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

วันที่พิมพ์  : 14/7/2563  15:05:39 หน้า : 5/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

5,000 50,400 50,000 620,400

คาเชาบ้าน 72,000 228,000 486,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 40,000 40,000

คาจ้างเหมาบริการ 20,000 20,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สํารวจและขึ้น
ทะเบียนจํานวสุนัขฯ

9,600

จ้างเหมาบริการ คา
โฆษณาและเผยแพร คา
ถายเอกสาร เข้าเลม
และอื่นๆ

20,000 20,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
ทั่วไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจําศูนย์
ปฏิบัติการรวมของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

32,000 32,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล(ดูดส้วม) หรือ
อื่นๆ

10,000

เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกให้ดําเนินการใน
เรื่องตางๆ

636,000

เพื่อจายเป็นคาเชาที่ทิ้ง
ขยะหรือทําลายขยะ
หรืออื่นๆ

300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 30,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล(ดูดส้วม) หรือ
อื่นๆ

10,000

เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกให้ดําเนินการใน
เรื่องตางๆ

636,000

เพื่อจายเป็นคาเชาที่ทิ้ง
ขยะหรือทําลายขยะ
หรืออื่นๆ

300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

150,000 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

50,000 50,000

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น

450,000 450,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

350,000 510,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ ตัก
บาตรสงกรานต์สรงน้ํา
หลวงพอทองคํา รดน้ํา
รับพรผู้สูงอายุ

100,000

โครงการเข้ารวมแขงขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตอําเภอทุงฝน

60,000

โครงการเข้ารวมแขงขัน
กีฬาสานสามัคคี “ทุงฝน
เกมส”์

50,000

โครงการจัดการขยะโดย
ชุมชน,โครงการรณรงค์
ปลูกจิตสํานึกในการ
กําจัดขยะมูลฝอยโดย
ชุมชน,โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยโดย
ชุมชนด้วยมือและใจเรา

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีกอเจดีย์ทราย

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยประทีป
บูชานมัสการองค์ปฏิมา
หลวงพอทองคําสืบสาน
วัฒนธรรมทุงฝน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ ตัก
บาตรสงกรานต์สรงน้ํา
หลวงพอทองคํา รดน้ํา
รับพรผู้สูงอายุ

100,000

โครงการเข้ารวมแขงขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตอําเภอทุงฝน

60,000

โครงการเข้ารวมแขงขัน
กีฬาสานสามัคคี “ทุงฝน
เกมส”์

50,000

โครงการจัดการขยะโดย
ชุมชน,โครงการรณรงค์
ปลูกจิตสํานึกในการ
กําจัดขยะมูลฝอยโดย
ชุมชน,โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยโดย
ชุมชนด้วยมือและใจเรา

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีกอเจดีย์ทราย

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยประทีป
บูชานมัสการองค์ปฏิมา
หลวงพอทองคําสืบสาน
วัฒนธรรมทุงฝน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ อื่น ๆ

โครงการจัดทําและปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการจัดประกวด
แขงขันการทําอาหาร 
(เชฟชุมชน)

20,000

โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมท้องถิ่น

โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการประชาชนใน
ชวงเทศกาลวันสําคัญ

โครงการถวายเทียน
เนื่องในวันเข้าพรรษา
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

40,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
สําหรับเจ้าหน้าที่และผู้
เข้าขายชําระภาษีในเขต
เทศบาลตําบลทุงฝน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ อื่น ๆ

100,000 100,000

โครงการจัดทําและปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการจัดประกวด
แขงขันการทําอาหาร 
(เชฟชุมชน)

20,000

โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมท้องถิ่น

20,000 20,000

โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการประชาชนใน
ชวงเทศกาลวันสําคัญ

100,000 100,000

โครงการถวายเทียน
เนื่องในวันเข้าพรรษา
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

40,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
สําหรับเจ้าหน้าที่และผู้
เข้าขายชําระภาษีในเขต
เทศบาลตําบลทุงฝน

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมวัณโรคในชุมชน
เขตเทศบาลตําบลทุงฝน

15,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวน อปพร.

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชน

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพการทําครัว
ไทย

60,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพให้กับผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส คนไร้ที่พึ่ง ใน
เขตเทศบาลตําบลทุงฝน

20,000

โครงการพัฒนาสุขภาพ
จิต สุขภาพกายผู้สูงวัย

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมวัณโรคในชุมชน
เขตเทศบาลตําบลทุงฝน

15,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวน อปพร.

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชน

500,000 500,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพการทําครัว
ไทย

60,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพให้กับผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส คนไร้ที่พึ่ง ใน
เขตเทศบาลตําบลทุงฝน

20,000

โครงการพัฒนาสุขภาพ
จิต สุขภาพกายผู้สูงวัย

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยี่ยมบ้านผู้
พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อย
โอกาส

10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการรักษาวินัยให้
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ และพนักงาน
เทศบาล

โครงการสงเสริมสืบ
สานอนุรักษ์ประเพณี
แขงเรือพาย

70,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเยาวชน
ด้านสุขภาวะทางเพศ 
เขตเทศบาลตําบลทุงฝน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยี่ยมบ้านผู้
พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อย
โอกาส

10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการรักษาวินัยให้
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ และพนักงาน
เทศบาล

30,000 30,000

โครงการสงเสริมสืบ
สานอนุรักษ์ประเพณี
แขงเรือพาย

70,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,391,400 1,391,400

โครงการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเยาวชน
ด้านสุขภาวะทางเพศ 
เขตเทศบาลตําบลทุงฝน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นไทย
การสูขวัญบ้านสูขวัญ
เมือง เทศบาลตําบลทุง
ฝน, โครงการบายศรีสู
ขวัญบ้าน สูขวัญเมือง
อุดรธานี และพิธีรําบวง
สรวง เพื่อฉลองวันที่
ระลึกการกอตั้งเมือง
อุดรธานี

60,000

โครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากรเพื่อความโปรง
ใสตามหลักธรรมาภิบาล 
เทศบาลตําบลทุงฝน

โครงการอบรมให้ความ
รู้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ดูแลผู้พิการและผู้ป่วย
เรื้อรัง และผู้อยูในภาวะ
พึ่งพิง

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 110,000 50,000 10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นไทย
การสูขวัญบ้านสูขวัญ
เมือง เทศบาลตําบลทุง
ฝน, โครงการบายศรีสู
ขวัญบ้าน สูขวัญเมือง
อุดรธานี และพิธีรําบวง
สรวง เพื่อฉลองวันที่
ระลึกการกอตั้งเมือง
อุดรธานี

60,000

โครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากรเพื่อความโปรง
ใสตามหลักธรรมาภิบาล 
เทศบาลตําบลทุงฝน

30,000 30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ดูแลผู้พิการและผู้ป่วย
เรื้อรัง และผู้อยูในภาวะ
พึ่งพิง

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 50,000 50,000 300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000 110,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 50,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 250,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

150,000

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดุกอสร้าง 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุสํานักงาน 40,000 40,000 40,000

วัสดุอื่น 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

คาไฟฟ้า

คาบริการไปรษณีย์

คาบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 5,000

จัดซื้อพัดลมติดผนัง
ขนาด 24 นิ้ว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,000 170,000 550,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 20,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 170,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,707,334 1,707,334

วัสดุกอสร้าง 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 60,000 200,000 380,000

วัสดุอื่น 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000 20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 100,000 100,000

คาไฟฟ้า 600,000 600,000

คาบริการไปรษณีย์ 45,000 45,000

คาบริการโทรศัพท์ 100,000 100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 5,000

จัดซื้อพัดลมติดผนัง
ขนาด 24 นิ้ว

10,000 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One

23,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

38,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาบํารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์  เพื่อจายเป็น
คาซอมแซมพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ถนน อาคาร
ตางๆ

2,996,349

ซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ 
ประเภทตางๆ ที่อยูใน
ทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาลตําบลทุงฝน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One

23,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

30,000 45,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,600 8,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

38,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาบํารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์  เพื่อจายเป็น
คาซอมแซมพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ถนน อาคาร
ตางๆ

2,996,349

ซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ 
ประเภทตางๆ ที่อยูใน
ทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาลตําบลทุงฝน

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ซอมแซมพัสดุครุภัณฑ์
พัสดุซุ้มพระเกียรติตางๆ 
รถยนต์สวนกลาง อื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาบํารุง
รักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ์หรือตอเนื่อง
พัสดุตางๆ

250,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (K)

240,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค
.ส.ล.) ซอยพิทักษ์
ประชาราษฎร์ 4 บ้าน
ทุงฝน หมูที่ 11 ต.ทุงฝน 
อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

499,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค
.ส.ล.) ซอยสีเลา
พัฒนา-วัดทุงสวาง (ชวง
ที่ 1+2) บ้านทุงฝน หมู
ที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

495,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ซอมแซมพัสดุครุภัณฑ์
พัสดุซุ้มพระเกียรติตางๆ 
รถยนต์สวนกลาง อื่น ๆ

180,000 180,000

เพื่อจายเป็นคาบํารุง
รักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ์หรือตอเนื่อง
พัสดุตางๆ

250,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (K)

240,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค
.ส.ล.) ซอยพิทักษ์
ประชาราษฎร์ 4 บ้าน
ทุงฝน หมูที่ 11 ต.ทุงฝน 
อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

499,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค
.ส.ล.) ซอยสีเลา
พัฒนา-วัดทุงสวาง (ชวง
ที่ 1+2) บ้านทุงฝน หมู
ที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

495,000

วันที่พิมพ์  : 14/7/2563  15:05:39 หน้า : 24/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอพัก 
(ฝาเหล็ก) + ขยายผิว
จราจรคอนกรีต ซอยวัด
ทิพย์วนาราม บ.ทุง
พัฒนา หมูที่ 12 ต.ทุง
ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

289,000

โครงการวางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอพัก 
(ฝาเหล็ก) + ขยายผิว
จราจรคอนกรีต ถนนชัย
พฤกษ์ บ.โนนสะอาด 
หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

260,000

โครงการวางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอพัก 
(ฝาเหล็ก) + ขยายผิว
จราจรคอนกรีต ถนน
ปญจะมาศ บ.กอสําราญ 
หมูที่ 4 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

275,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอพัก 
(ฝาเหล็ก) + ขยายผิว
จราจรคอนกรีต ซอยวัด
ทิพย์วนาราม บ.ทุง
พัฒนา หมูที่ 12 ต.ทุง
ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

289,000

โครงการวางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอพัก 
(ฝาเหล็ก) + ขยายผิว
จราจรคอนกรีต ถนนชัย
พฤกษ์ บ.โนนสะอาด 
หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

260,000

โครงการวางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอพัก 
(ฝาเหล็ก) + ขยายผิว
จราจรคอนกรีต ถนน
ปญจะมาศ บ.กอสําราญ 
หมูที่ 4 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

275,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอพัก 
(ฝาเหล็ก) + ขยายผิว
จราจรคอนกรีต ถนนสุข
สะอาด บ.โนนสะอาด 
หมู 2 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 
จ.อุดรธานี

395,000

โครงการวางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอพัก 
(ฝาเหล็ก) + ขยายผิว
จราจรคอนกรีต ถนน
สุขาภิบาล บ.ทุงฝน หมู
ที่ 8 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

495,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

เพื่อจายเป็นคาจัดทํา
เอกสารการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการหรือจ้างเหมา
อื่นๆ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

160,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอพัก 
(ฝาเหล็ก) + ขยายผิว
จราจรคอนกรีต ถนนสุข
สะอาด บ.โนนสะอาด 
หมู 2 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 
จ.อุดรธานี

395,000

โครงการวางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบอพัก 
(ฝาเหล็ก) + ขยายผิว
จราจรคอนกรีต ถนน
สุขาภิบาล บ.ทุงฝน หมู
ที่ 8 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

495,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

เพื่อจายเป็นคาจัดทํา
เอกสารการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการหรือจ้างเหมา
อื่นๆ

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

160,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุน
ประเพณีทุงศรีเมือง

30,000

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แกเด็กนัก
เรียนโรงเรียนอนุบาลทุง
ฝน  โรงเรียนบ้านโนน
สะอาด  และโรงเรียน
บ้านธาตุน้อยกอสําราญ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค

500,000

อุดหนุนอําเภอทุงฝน 
ตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธีและวันสําคัญตางๆ

อุดหนุนอําเภอทุงฝน 
ตามโครงการจัดงานสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
การกอตั้งอําเภอทุงฝน

50,000

อุดหนุนอําเภอทุงฝน
ตามโครงการแขงขัน
กีฬาสานสามัคคคี "ทุง
ฝนเกมส์"

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุน
ประเพณีทุงศรีเมือง

30,000

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แกเด็กนัก
เรียนโรงเรียนอนุบาลทุง
ฝน  โรงเรียนบ้านโนน
สะอาด  และโรงเรียน
บ้านธาตุน้อยกอสําราญ

2,844,000 2,844,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค

500,000

อุดหนุนอําเภอทุงฝน 
ตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธีและวันสําคัญตางๆ

50,000 50,000

อุดหนุนอําเภอทุงฝน 
ตามโครงการจัดงานสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
การกอตั้งอําเภอทุงฝน

50,000

อุดหนุนอําเภอทุงฝน
ตามโครงการแขงขัน
กีฬาสานสามัคคคี "ทุง
ฝนเกมส์"

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอทุงฝน
ตามโครงการจัดงาน
นมัสการหลวงพอ
ทองคําอําเภอทุงฝน

100,000

รวม 15,395,630 10,000 8,919,749 740,000 100,000 1,644,000 1,483,280 4,309,040
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอทุงฝน
ตามโครงการจัดงาน
นมัสการหลวงพอ
ทองคําอําเภอทุงฝน

100,000

รวม 12,123,681 1,463,360 14,211,260 60,400,000
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