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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลทุ่งฝน
อําเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงฝน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลทุงฝน จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลทุงฝนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลทุงฝน จึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี 

สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 85,256,883.06 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 75,756,671.78 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 23,469,488.86 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 24,732,151.24 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จํานวน 44,817,958.21 บาท ประกอบดวย

จํานวน 227,308.56 บาท

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

219,075.30 บาท 

438,528.04 บาท 

0.00 บาท 

248,769.54 บาท 

0.00 บาท

หมวดภาษีอากร

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

หมวดรายไดจากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน        21,460,238.77 บาท 

จํานวน        22,224,038.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน - บาท 

2.3 รายจายจริง จํานวน 29,602,157.24 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 8,818,677    บาท

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

จํานวน 12,756,626.71 บาท 

จํานวน 5,294,253.53 บาท 

จํานวน 714,600.00 บาท 

จํานวน 2,020,000.00 บาท 

จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 414,526.50 บาท

 2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทุงฝน
อําเภอทุงฝน  จังหวัดอุดรธานี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 179,137.22 227,800.00 400,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

248,959.10 264,500.00 271,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 819,594.30 814,200.00 604,200.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 268,123.67 274,500.00 291,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,515,814.29 1,581,000.00 1,567,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 27,906,452.25 29,819,000.00 28,833,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

27,906,452.25 29,819,000.00 28,833,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,193,010.00 29,000,000.00 29,600,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

29,193,010.00 29,000,000.00 29,600,000.00

รวม 58,615,276.54 60,400,000.00 60,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทุงฝน
อําเภอทุงฝน  จังหวัดอุดรธานี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,515,867.54 15,395,630.00 17,560,240.00

งบบุคลากร 16,738,879.67 23,386,687.00 22,171,800.00

งบดําเนินงาน 8,738,331.24 11,219,734.00 10,008,535.00

งบลงทุน 1,432,300.00 6,603,949.00 6,558,050.00

งบเงินอุดหนุน 3,265,470.22 3,764,000.00 3,701,375.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 43,690,848.67 60,400,000.00 60,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลทุ่งฝน

อําเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลทุ่งฝน
อําเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,861,990

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,332,075

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,157,815

แผนงานสาธารณสุข 3,678,740

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,403,600

แผนงานเคหะและชุมชน 1,997,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 400,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,448,540

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,560,240

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 60,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุงฝน

อําเภอทุงฝน  จังหวัดอุดรธานี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,560,240 17,560,240
    งบกลาง 17,560,240 17,560,240

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,978,420 1,401,420 1,860,450 237,600 10,477,890
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,353,780 1,401,420 1,860,450 237,600 7,853,250

งบดําเนินงาน 860,000 158,000 1,287,000 0 2,305,000
    คาตอบแทน 138,000 35,000 137,000 0 310,000

    คาใช้สอย 460,000 58,000 210,000 0 728,000

    คาวัสดุ 250,000 65,000 100,000 0 415,000

    คาสาธารณูปโภค 12,000 0 840,000 0 852,000

งบลงทุน 906,100 23,000 60,000 0 989,100
    คาครุภัณฑ์ 906,100 23,000 60,000 0 989,100

งบเงินอุดหนุน 90,000 0 0 0 90,000
    เงินอุดหนุน 90,000 0 0 0 90,000

รวม 8,834,520 1,582,420 3,207,450 237,600 13,861,990

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 827,700 827,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 827,700 827,700

งบดําเนินงาน 452,000 452,000
    คาตอบแทน 60,000 60,000

    คาใช้สอย 220,000 220,000

    คาวัสดุ 172,000 172,000

งบลงทุน 10,000 10,000
    คาครุภัณฑ์ 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 42,375 42,375
    เงินอุดหนุน 42,375 42,375

รวม 1,332,075 1,332,075

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 1,635,360 3,634,620 0 5,269,980
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,635,360 3,634,620 0 5,269,980

งบดําเนินงาน 243,000 3,563,935 80,000 3,886,935
    คาตอบแทน 68,000 15,000 0 83,000

    คาใช้สอย 80,000 1,776,450 80,000 1,936,450

    คาวัสดุ 95,000 1,772,485 0 1,867,485

งบลงทุน 27,300 54,600 0 81,900
    คาครุภัณฑ์ 27,300 54,600 0 81,900

งบเงินอุดหนุน 0 2,919,000 0 2,919,000
    เงินอุดหนุน 0 2,919,000 0 2,919,000

รวม 1,905,660 10,172,155 80,000 12,157,815

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 2,944,140 0 2,944,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,944,140 0 2,944,140

งบดําเนินงาน 155,000 389,600 544,600
    คาตอบแทน 35,000 0 35,000

    คาใช้สอย 60,000 69,600 129,600

    คาวัสดุ 60,000 320,000 380,000

งบลงทุน 30,000 0 30,000
    คาครุภัณฑ์ 30,000 0 30,000

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

รวม 3,129,140 549,600 3,678,740

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,095,600 1,095,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,095,600 1,095,600

งบดําเนินงาน 308,000 308,000
    คาตอบแทน 173,000 173,000

    คาใช้สอย 50,000 50,000

    คาวัสดุ 85,000 85,000

รวม 1,403,600 1,403,600

หน้า : 6/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 0 328,000 1,359,000 1,687,000
    คาใช้สอย 0 288,000 1,149,000 1,437,000

    คาวัสดุ 0 40,000 210,000 250,000

งบลงทุน 0 0 10,000 10,000
    คาครุภัณฑ์ 0 0 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 300,000 0 0 300,000
    เงินอุดหนุน 300,000 0 0 300,000

รวม 300,000 328,000 1,369,000 1,997,000

หน้า : 7/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000
    คาใช้สอย 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 10,000

รวม 160,000 160,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 170,000 220,000
    คาใช้สอย 50,000 170,000 220,000

งบเงินอุดหนุน 0 180,000 180,000
    เงินอุดหนุน 0 180,000 180,000

รวม 50,000 350,000 400,000

หน้า : 8/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,556,490 0 1,556,490
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,556,490 0 1,556,490

งบดําเนินงาน 225,000 230,000 455,000
    คาตอบแทน 105,000 0 105,000

    คาใช้สอย 60,000 50,000 110,000

    คาวัสดุ 60,000 180,000 240,000

งบลงทุน 23,000 5,414,050 5,437,050
    คาครุภัณฑ์ 23,000 0 23,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 5,414,050 5,414,050

รวม 1,804,490 5,644,050 7,448,540

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,861,990

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,332,075

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,157,815

แผนงานสาธารณสุข 3,678,740

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,403,600

แผนงานเคหะและชุมชน 1,997,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 400,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,448,540

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,560,240

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 60,000,000

              โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอํานาจตามความ 

ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65  จึงตราขึ้นไว้โดย

ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลทุงฝน และโดยเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท

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

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทุ่งฝน
อําเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลทุงฝนปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้.นายกเทศมนตรีตาํบลทุงฝนมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

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

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

(นายสนอง  ปานเชียงวงษ)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลทุงฝน

เห็นชอบ

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

(นายกําธร  วิเชฏฐพงศ)

ตําแหนง นายอําเภอทุงฝน ปฏิบัติราชการแทน

             ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทุงฝน
อําเภอทุงฝน  จังหวัดอุดรธานี

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 459,717.50 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 20,690.05 72.20 100.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 44,903.02 50,000.00 300.00 % 200,000.00
     ภาษีป้าย 124,815.00 134,162.00 177,700.00 12.55 % 200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 605,222.55 179,137.22 227,800.00 400,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,240.70 2,357.10 2,600.00 3.85 % 2,700.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 158,330.00 142,580.00 165,000.00 -9.09 % 150,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 10,070.00 8,330.00 9,000.00 -11.11 % 8,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,088.00 1,612.00 2,000.00 250.00 % 7,000.00
     คาธรรมเนียมเป็นผูรับจางใหบริการ 3,900.00 2,912.00 4,000.00 -80.00 % 800.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,290.00 1,150.00 1,300.00 0.00 % 1,300.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

3,000.00 1,000.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     คาปรับการผิดสัญญา 31,977.00 15,983.00 5,000.00 800.00 % 45,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

58,060.00 50,680.00 45,000.00 -33.33 % 30,000.00

วันที่พิมพ : 26/8/2564  08:59:45 หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

15,770.00 12,360.00 16,000.00 -37.50 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 3,600.00 3,400.00 4,500.00 122.22 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 670.00 520.00 600.00 66.67 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 8,775.00 6,075.00 7,500.00 -40.00 % 4,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 299,770.70 248,959.10 264,500.00 271,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาที่ดิน 19,200.00 19,600.00 19,200.00 0.00 % 19,200.00
     คาเชาหรือบริการ 335,210.00 337,990.00 335,000.00 0.00 % 335,000.00
     ดอกเบี้ย 447,248.81 462,004.30 460,000.00 -45.65 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 801,658.81 819,594.30 814,200.00 604,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 2,500.00 5,000.00 3,000.00 566.67 % 20,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 1,294.00 2,117.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 274,850.00 261,006.67 270,000.00 0.00 % 270,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 278,644.00 268,123.67 274,500.00 291,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 33,050.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 33,050.00 0.00 0.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 527,447.56 552,849.98 559,000.00 -1.61 % 550,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 19,625,220.54 18,232,748.49 19,500,000.00 -4.62 % 18,600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,876,491.20 2,821,584.14 2,892,000.00 -2.49 % 2,820,000.00

หนา : 2/3วันที่พิมพ : 26/8/2564  08:59:45



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 88,980.83 96,098.25 97,000.00 -1.03 % 96,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,372,064.34 5,507,950.07 5,978,000.00 -1.30 % 5,900,000.00
     คาภาคหลวงแร 49,046.87 47,238.75 47,000.00 0.00 % 47,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 216,497.43 170,029.57 246,000.00 1.63 % 250,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

612,055.00 477,953.00 500,000.00 14.00 % 570,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 30,367,803.77 27,906,452.25 29,819,000.00 28,833,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 28,311,727.00 29,193,010.00 29,000,000.00 2.07 % 29,600,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,311,727.00 29,193,010.00 29,000,000.00 29,600,000.00
รวมทุกหมวด 60,697,876.83 58,615,276.54 60,400,000.00 60,000,000.00

หนา : 3/3วันที่พิมพ : 26/8/2564  08:59:45



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทุงฝน

อําเภอทุงฝน  จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 60,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 400,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 271,300 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,700 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 800 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,300 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 1,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หน้า : 1/3วันที่พิมพ : 26/8/2564  08:59:45



คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 4,500 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 604,200 บาท
คาเชาที่ดิน จํานวน 19,200 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาเชาหรือบริการ จํานวน 335,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 291,500 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 270,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 28,833,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 550,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

หน้า : 2/3วันที่พิมพ : 26/8/2564  08:59:45



ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 18,600,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,820,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 96,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,900,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 47,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 570,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 29,600,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 29,600,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หน้า : 3/3วันที่พิมพ : 26/8/2564  08:59:45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,313,198.45 1,352,594.4 1,352,600 123.57 % 3,024,000

คาชําระดอกเบี้ย 821,938.32 782,542.37 782,930 -13.4 % 678,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 231,634 211,383 222,700 14.95 % 256,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,420 9,549 9,600 6.67 % 10,240

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 8,569,500 8,704,200 9,766,800 2.59 % 10,020,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,499,200 1,509,600 1,812,000 -0.66 % 1,800,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 137,000 132,000 210,000 -28.57 % 150,000

เงินสํารองจาย 250,821 4,280 300,000 66.67 % 500,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 912,000

คาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย 0 54,084.87 60,000 0 % 60,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทุงฝน
อําเภอทุงฝน    จังหวัดอุดรธานี
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 150,000 150,000 151,000 -0.66 % 150,000

เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศ
ไทย ตามอัตราที่กําหนด ตั้งไว 50,900 
บาท  และคางจายประจําปงบประมาณ 
2560 อื่นๆ ตั้งไว 48,073 บาท

53,242.99 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

588,842 605,633.9 942,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 13,625,796.76 13,515,867.54 15,609,630 17,560,240
รวมงบกลาง 13,625,796.76 13,515,867.54 15,609,630 17,560,240
รวมงบกลาง 13,625,796.76 13,515,867.54 15,609,630 17,560,240

รวมแผนงานงบกลาง 13,625,796.76 13,515,867.54 15,609,630 17,560,240
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

0 0 310,520 123.99 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0 0 50,000 140 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 70,000 71.43 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

0 0 98,720 101.3 % 198,720
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,374,480 1,374,480 1,220,400 22.12 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,374,480 1,374,480 1,749,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,760,100 1,861,380 2,398,560 6.05 % 2,543,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

4,080 4,080 4,080 0 % 4,080

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

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,292,400 1,404,000 1,404,000 0 % 1,404,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 143,600 156,000 156,000 0 % 156,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,410,180 3,635,460 4,208,640 4,353,780
รวมงบบุคลากร 4,784,660 5,009,940 5,958,280 6,978,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

49,500 23,700 440,250 -89.78 % 45,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 8,400 115,000 -86.96 % 15,000

คาเชาบาน 36,000 41,000 72,000 -33.33 % 48,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 33,500 32,000 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 119,000 105,100 657,250 138,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกในการจัด
ทําเอกสารการประเมินความพึงพอใจ

0 0 0 100 % 30,000

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
คาชําระคาแหงการงาน ดอกเบี้ย คา
ธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมการดําเนินคดี 
คาชดใชคาเสียหาย คาชดใชทางแพงที่เกี่ยว
ของ อื่นๆ

0 0 500,000 -100 % 0

จางเหมาบริการ คาโฆษณาและเผยแพร คา
ถายเอกสาร เขาเลมและอื่นๆ

40,000 22,280 80,000 -62.5 % 30,000

จางเหมาบริการบุคคลทั่วไปปฏิบัติหนาที่
ราชการประจําศูนย์ปฏิบัติการรวมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 32,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 176,720 72,200 130,000 -23.08 % 100,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น 0 4,740 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 293,406 67,750 165,000 -69.7 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรเทศบาล สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และ
ประชาชน

0 395,390 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาการรักษาวินัย
ใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานเทศบาล

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
อาสาสมัครสาธารณสุข ประจําที่เลือกตั้ง
หนวยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุง
ฝนและนายกเทศมนตรีตําบลทุงฝน

0 0 100,000 -30 % 70,000

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมบุคลากรเพื่อความโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล เทศบาลตําบลทุงฝน

0 21,600 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 26,650 106,550 370,000 -86.49 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 536,776 690,510 1,437,000 460,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 179,895.9 192,208 309,750 -67.72 % 100,000

วัสดุงานบานงานครัว 39,822 19,913 50,000 -40 % 30,000

วัสดุกอสราง 0 60,410 80,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 141,500 115,500 150,000 -46.67 % 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 70,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 100,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 9,985 80,000 -50 % 40,000

วัสดุสนาม 0 57,780 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 381,217.9 455,796 839,750 250,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 12,000
รวมงบดําเนินงาน 1,036,993.9 1,251,406 2,934,000 860,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดชื้อโต๊ะหมูบูชา  35,000 0 0 0 % 0
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จัดชื้อตูเก็บเอกสารแบบเหล็กกระจกใสบาน
เลื่อน จํานวน 1 ตู  ตูเก็บเอกสารแบบแยก
สวนได (ชนิดกระจกใสดานหนา) จํานวน 2 
ตัว

0 0 16,500 -100 % 0

จัดซื้อ โต๊ะทํางาน + ตูขาง+ตู 3 ลิ้นชัก 
ขนาดไมนอยกวา 180 * 90 * 76 ซม. 
จํานวน 1 ชุด ขนาดไมนอยกวา 160 *  80 
* 76 ซม. จํานวน 8 ชุด

0 0 146,000 -100 % 0

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

0 62,200 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา 75 
*73 * 92 ซม. จํานวน 10 ตัว

0 0 79,000 -100 % 0

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานดังนี้ 1) ตูเก็บ
เอกสารแบบเหล็กกระจกใสบานเลื่อนชนิด
ไมแยกสวนขนาดไมนอยกวา 91*44*183 
ซม. จํานวน 2 ตัว  2) ตูเก็บเอกสารแบบ
แยกสวน ขนาดไมนอยกวา 120*40*87 
ซม. จํานวน 10 ตัว 

0 0 63,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ประจําที่ระบบ IP 
Phone จํานวน 8 เครื่อง 

0 0 12,840 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 56,700 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู 

0 32,400 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
พรอมติดตั้งขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง สําหรับติดตั้ง ณ หองรองนายก
เทศมนตรี 

0 0 21,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
พรอมติดตั้งขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง 

0 0 46,100 -100 % 0

จัดซื้อชุดโซฟาพรอมโต๊ะกลาง จํานวน 2 
ชุด 

0 0 66,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา ทําดวยไมสัก มีโต๊ะหมู
บูชา 9 ตัว ความกวางตัวละ 9 นิ้ว มีฐาน
รองโต๊ะหมู จํานวน 1 ชุด

0 0 500 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา หมู 7 หนา 7 ขาสูง 0 0 7,900 -100 % 0

จัดซื้อโทรศัพท์มือถือจํานวน 2 เครื่อง 
สําหรับใชในสํานักงานเพื่อการติดตอสื่อสาร
สําหรับหนวยงานสวนราชการตางๆ อื่นๆ 

0 0 22,169 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ

0 0 0 100 % 854,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อ 1) ลําโพงติดผนังหองประชุม 2 ทาง 
ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 100 วัตต์  จัดซื้อ
จํานวน 2 ตัว  2) ลําโพงติดผนังหอประชุม 
2 ทาง ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว 300 วัตต์ 
จัดซื้อจํานวน 2 ตัว 3) ชุดไมค์ลอย ยาน 
UHF จํานวน 1 ชุด 4) พาวเวอร์มิกซ์  
1,000 วัตต์ จํานวน 1 ชุด

0 0 33,800 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงการประชุม  จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบขาตั้ง ขนาดไม
นอยกวา 183*244 cm

0 0 0 100 % 8,500

จัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ขนาด 43 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 13,700 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ขนาด 
4,000 ANSI Lumens

0 0 0 100 % 33,600
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จัดซื้อจานดาวเทียมพรอมกลองรับสัญญาณ
ดาวเทียม จํานวน 1 ชุด

0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อโทรทัศน์ UHD  ขนาด 75 นิ้ว 
สําหรับติดตั้ง ณ หองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลทุงฝน จํานวน 1 เครื่อง

0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0 38,000 0 0 % 0

จัดซื้อตูทําน้ําเย็น 1 หัวก๊อก น้ํารอน 1 หัว
ก๊อก, จัดซื้อเครื่องจายน้ําหวานหรือน้ําดื่ม 
แบบ 4 หัว 

48,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อตูเย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 14,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 23,000 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 7 เครื่อง

0 0 154,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0 0 15,000 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 7 
เครื่อง

0 0 30,100 -100 % 0

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 
เครื่อง 

0 46,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ประเภทตางๆ ที่อยู
ในทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทุง
ฝน

0 0 100,000 -90 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 140,500 223,600 903,109 906,100
รวมงบลงทุน 140,500 223,600 903,109 906,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลทุงใหญตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมขององค์ปกครองสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 40,000

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลกุดคา  
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมขององค์
ปกครองสวนทองถิ่น

0 25,600 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงฝน 
โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

30,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงฝนตาม
โครงการงานประเพณีทุงศรีเมืองอุดรธานี

30,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงฝนตาม
โครงการอุดหนุนงานประเพณีทุงศรีเมือง 
อุดรธานีผาหมี่-ขิด

0 30,000 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอทุงฝน ตามโครงการจัดงาน
รัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ

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

อุดหนุนอําเภอทุงฝนตามโครงการรัฐพิธีฯ 40,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 100,000 105,600 50,000 90,000
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 105,600 50,000 90,000
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

เพื่อจายเปนคาจัดทําเอกสารการประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับบริการหรือจางเหมา
อื่นๆ

25,000 0 30,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 25,000 0 30,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 25,000 0 30,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,087,153.9 6,590,546 9,875,389 8,834,520
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 861,960 828,540 1,395,840 -26.68 % 1,023,420

เงินประจําตําแหนง 36,000 31,500 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 108,000 108,000 166.67 % 288,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,017,960 980,040 1,593,840 1,401,420
รวมงบบุคลากร 1,017,960 980,040 1,593,840 1,401,420
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 0 0 48,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,100 8,400 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,100 8,400 83,000 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทํา ปรับปรุง และเชาพื้นที่เก็บขอมูล
เว็บไซต์เทศบาลตําบลทุงฝน 

0 30,000 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการ 0 24,400 20,000 -10 % 18,000

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วาระสาร ถายเอกสาร เขา
เลม

3,180 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 34,480 37,480 36,000 -44.44 % 20,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน 12,800 0 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมทองถิ่น 0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 5,700 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 50,460 97,580 86,000 58,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,568 39,380 40,000 -25 % 30,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,538 9,030 10,000 150 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 61,106 48,910 60,000 65,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 136,666 154,890 239,000 158,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 6,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 23,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,000 0 15,000 23,000
รวมงบลงทุน 23,000 0 15,000 23,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,177,626 1,134,930 1,847,840 1,582,420
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 952,440 1,110,405 1,550,840 -8.49 % 1,419,150

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 15,975 21,300 0 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 18,000 24,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 288,000 324,000 324,000 0 % 324,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 32,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,290,440 1,510,380 1,992,140 1,860,450
รวมงบบุคลากร 1,290,440 1,510,380 1,992,140 1,860,450

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 5,000 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบาน 51,290 55,000 108,000 -33.33 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 35,500 24,900 42,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 86,790 79,900 155,000 137,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 28,800 40,000 0 % 40,000
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คาจางเหมาบริการถายเอกสาร เขาเลา หรือ
คาเชาเครื่องถายเอกสาร และงานบริการ
จางเหมาอื่นๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 

28,800 0 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 80,000

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 49,464 225,222 100,000 -60 % 40,000

คาดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์ใหความรู
แกประชาชนเกี่ยวกับภาษีทองถิ่นดําเนิน
งานในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทุงฝน

9,725 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการบริการภาษีถึงประตูหนาบานและ
การประชาสัมพันธ์ภาษีเงินรายไดทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการประชาสัมพันธ์ใหความรูความเขา
ใจเกี่ยวกับภาษีทองถิ่นสําหรับเจาหนาที่
และผูเขาขายชําระภาษีในเขตเทศบาล
ตําบลทุงฝน

0 11,360 10,000 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกองคลัง
และหนวยงานภายใตสังกัดเทศบาลตําบล
ทุงฝนสําหรับการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ

0 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,090 8,170 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 89,079 273,552 520,000 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 99,479.8 39,960 40,000 12.5 % 45,000

วัสดุงานบานงานครัว 10,000 9,949 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,900 1,500 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,910 29,980 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 151,289.8 81,389 100,000 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 563,522.86 556,628.9 600,000 0 % 600,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 91,714.78 78,187.99 100,000 0 % 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 98,190.83 95,076.45 115,000 -13.04 % 100,000

คาบริการไปรษณีย์ 19,848 35,803.2 45,000 -33.33 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,000 2,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 775,276.47 767,696.54 870,000 840,000
รวมงบดําเนินงาน 1,102,435.27 1,202,537.54 1,645,000 1,287,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบแยกสวน จํานวน 6 
ตัว

0 0 0 100 % 30,000

จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบเหล็ก 25,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 32,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 22,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล *แบบที่ 2 จอแสดงภาพไมนอย
กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 30,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 57,000 22,900 15,000 60,000
รวมงบลงทุน 57,000 22,900 15,000 60,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,449,875.27 2,735,817.54 3,652,140 3,207,450
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 237,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 237,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 237,600

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 237,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,714,655.17 10,461,293.54 15,375,369 13,861,990

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 700,680 739,680 792,960 4.38 % 827,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 700,680 739,680 792,960 827,700
รวมงบบุคลากร 700,680 739,680 792,960 827,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 50,400 19.05 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 50,400 60,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน
ในชวงเทศกาลวันสําคัญ

42,000 47,700 100,000 -50 % 50,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลทุงฝน

0 129,885 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. 0 67,385 0 100 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 38,873 145,508.2 50,000 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 80,873 390,478.2 150,000 220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000 0 20,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 46,400 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,000 0 0 100 % 72,000

รวมค่าวัสดุ 35,000 46,400 90,000 172,000
รวมงบดําเนินงาน 115,873 436,878.2 290,400 452,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

จัดชื้อประตูสแตนเลสสําเร็จรูป เปด-ปด 
เขา-ออก สํานักงานเทศบาลตําบลทุงฝน

0 0 258,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ซอมแซมพัสดุครุภัณฑ์พัสดุซุมพระเกียรติ
ตางๆ รถยนต์สวนกลาง อื่น ๆ

0 0 167,160 -94.02 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 425,160 10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

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

0 24,900 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 24,900 0 0
รวมงบลงทุน 0 24,900 425,160 10,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสรางเครือขายการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการป้องกันผูป่วยจิตเวชกอเหตุ
อาชญากรรม

0 0 0 100 % 12,375

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

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 42,375
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 42,375

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 816,553 1,201,458.2 1,508,520 1,332,075
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 816,553 1,201,458.2 1,508,520 1,332,075

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,060,780 970,405.67 2,057,940 -29.28 % 1,455,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

24,420 26,640 6,660 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 60,000 0 % 60,000
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คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,205,200 1,117,045.67 2,244,600 1,635,360
รวมงบบุคลากร 1,205,200 1,117,045.67 2,244,600 1,635,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 0 0 72,000 -33.33 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 107,000 68,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเชาเครื่องถายเอกสาร คา
เขาเลม คาจางเหมาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

0 0 0 100 % 30,000
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ คาลงทะเบียนตางๆ ในการประชุม
สัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการตางๆ คา
พาหนะ คาเชาที่พักและอื่นๆ

49,532 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 29,624 50,000 -60 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 2,400 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 49,532 32,024 70,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 85,770 90,187 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 8,670 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสราง 31,180 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 19,000 10,000 20,000 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,550 4,800 20,000 25 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 158,170 104,987 110,000 95,000
รวมงบดําเนินงาน 207,702 137,011 287,000 243,000

วันที่พิมพ์  : 26/8/2564  09:00 หนา : 26/64



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องจายน้ําหวานหรือน้ําดื่ม แบบ 4 
หัว 

38,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 23,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
สําหรับงานประมวลผล สําหรับบุคลากรกอง
การศึกษาฯ จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 23,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 8,600 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,000 23,000 8,600 27,300
รวมงบลงทุน 38,000 23,000 8,600 27,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,450,902 1,277,056.67 2,540,200 1,905,660
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,248,620 2,382,030 2,543,580 5.21 % 2,676,180

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 67,200 0 % 67,200

เงินวิทยฐานะ 0 0 67,200 62.5 % 109,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 541,958 522,402 672,787 1.08 % 680,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 104,357 94,902 120,000 -15 % 102,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,936,935 3,041,334 3,470,767 3,634,620
รวมงบบุคลากร 2,936,935 3,041,334 3,470,767 3,634,620

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 3,100 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 30,950 15,310 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 30,950 18,410 40,000 15,000
ค่าใช้สอย

วันที่พิมพ์  : 26/8/2564  09:00 หนา : 28/64



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายการบริหารสถานศึกษาตาม
โครงการสนับสนุนคาใชจายสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีทุง

67,170 0 0 0 % 0

คาใชจายการบริหารสถานศึกษาตาม
โครงการสนับสนุนคาใชจายสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด

74,418 0 0 0 % 0

คาใชจายในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนหรือคารายหัวของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ เทศบาลตําบลทุงฝน

302,600 0 0 0 % 0

โครงการเขารวมแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตอําเภอทุงฝน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“การบันทึกบัญชี ปงบประมาณ 2564 
(NEW e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ” 
สําหรับหนวยงานภายในสังกัดเทศบาล
ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

0 1,242,250 1,391,400 26.95 % 1,766,450
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จัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิ์ศรีทุง จัดสรรให 245 วัน  คนละ 20 
บาท

454,400 0 0 0 % 0

จัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สุขสะอาด จัดสรรให 245 วัน  คนละ 20 
บาท

451,980 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,350,568 1,242,250 1,411,400 1,776,450
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 9,695 0 0 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 1,772,485

คาอาหารเสริม (นม) 766,743.4 990,683.5 1,707,334 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 766,743.4 1,000,378.5 1,707,334 1,772,485
รวมงบดําเนินงาน 2,148,261.4 2,261,038.5 3,158,734 3,563,935

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

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

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงาน
ประมวลผล สําหรับครู ศพด. ทั้ง 2 ศูนย์ 
จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 100 % 46,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 
เครื่อง

0 0 0 100 % 8,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 10,000 54,600
รวมงบลงทุน 0 0 10,000 54,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนัก
เรียนโรงเรียนอนุบาลทุงฝน  โรงเรียนบาน
โนนสะอาด  และโรงเรียนบานธาตุนอยกอ
สําราญ

2,746,000 2,615,600 2,844,000 2.64 % 2,919,000

รวมเงินอุดหนุน 2,746,000 2,615,600 2,844,000 2,919,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,746,000 2,615,600 2,844,000 2,919,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,831,196.4 7,917,972.5 9,483,501 10,172,155
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ อื่น ๆ 93,110 93,460 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 93,110 93,460 0 80,000
รวมงบดําเนินงาน 93,110 93,460 0 80,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 93,110 93,460 0 80,000
รวมแผนงานการศึกษา 9,375,208.4 9,288,489.17 12,023,701 12,157,815

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,082,520 1,139,460 1,618,800 -21.84 % 1,265,220

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

42,000 42,000 58,480 17.37 % 68,640

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 45,500 -7.69 % 42,000

คาจางลูกจางประจํา 209,040 220,020 236,640 4.92 % 248,280

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,143,000 1,188,000 1,188,000 0 % 1,188,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 127,000 132,000 132,000 0 % 132,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,645,560 2,763,480 3,279,420 2,944,140
รวมงบบุคลากร 2,645,560 2,763,480 3,279,420 2,944,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 14,550 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 0 0 42,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 34,000 32,700 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 34,000 47,250 97,000 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 50,764 128,664 50,000 -40 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 50,764 128,664 60,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,940 40,000 100,000 -60 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,290 0 0 0 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 19,832 10,000 10,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 5,300 50,900 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 387,600 332,200 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 10,000 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,835 9,200 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 474,797 452,300 120,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 559,561 628,214 277,000 155,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา 75 
*73 * 92 ซม. จํานวน 1 ตัว

0 0 7,900 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 

0 51,200 0 0 % 0
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จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบเหล็ก 
(กระจกใส) แบบแยกสวน จํานวน 6 ตัว

0 0 0 100 % 30,000

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน + ตูขาง+ตู 3 ลิ้นชัก 
ขนาดไมนอยกวา 160 *  80 * 76 ซม. 
จํานวน 1 ชุด

0 0 16,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อตูลําโพงขยายเสียงอเนกประสงค์ 12,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องจายน้ําหวานหรือน้ําดื่ม แบบ 4 
หัว 

38,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 0 0 23,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พรอมเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

0 32,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,500 83,700 51,900 30,000
รวมงบลงทุน 50,500 83,700 51,900 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,255,621 3,475,394 3,608,320 3,129,140

วันที่พิมพ์  : 26/8/2564  09:00 หนา : 35/64



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่สํารวจและขึ้น
ทะเบียนจํานวนสุนัขและแมว

0 0 9,600 0 % 9,600

คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่สํารวจและขึ้น
ทะเบียนจํานวสุนัขฯ

0 3,087 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะโดยชุมชน,โครงการ
รณรงค์ปลูกจิตสํานึกในการกําจัดขยะมูล
ฝอยโดยชุมชน,โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยโดยชุมชนดวยมือและใจเรา

0 15,000 50,000 -40 % 30,000

โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรคใน
ชุมชนเขตเทศบาลตําบลทุงฝน

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย์
และขยะเปยกในครัวเรือน

95,000 0 0 0 % 0

โครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน
ดานสุขภาวะทางเพศ เขตเทศบาลตําบลทุง
ฝน

0 30,000 30,000 -100 % 0
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โครงการอบรมผูประกอบการดาน
สุขาภิบาลอาหาร

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 95,000 48,087 134,600 69,600
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 47,100 149,890 250,000 -20 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 60,000 0 % 60,000

วัสดุสนาม 0 13,800 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 47,100 163,690 390,000 320,000
รวมงบดําเนินงาน 142,100 211,777 524,600 389,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขฯ 
จํานวน 8 หมูบาน

160,000 0 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 0 160,000 160,000 0 % 160,000

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

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 302,100 371,777 684,600 549,600
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รวมแผนงานสาธารณสุข 3,557,721 3,847,171 4,292,920 3,678,740
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 587,760 626,340 1,079,280 -15.17 % 915,600

เงินประจําตําแหนง 18,000 24,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 725,760 770,340 1,259,280 1,095,600
รวมงบบุคลากร 725,760 770,340 1,259,280 1,095,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 5,000 2,400 % 125,000

คาเชาบาน 36,000 45,000 84,000 -42.86 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 36,000 45,000 89,000 173,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 15,620 24,456 30,000 -33.33 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,200 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 18,820 24,456 40,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,728 39,730 40,000 -25 % 30,000

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

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,800 9,640 10,000 150 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 42,328 51,370 60,000 85,000
รวมงบดําเนินงาน 97,148 120,826 189,000 308,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 23,000 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี 

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 23,000 15,000 0
รวมงบลงทุน 0 23,000 15,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 822,908 914,166 1,463,280 1,403,600
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเยี่ยมบานผูพิการ/ผูสูงอายุ/ผูดอย
โอกาส

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมใหความรู ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดูแลผูพิการและผูป่วยเรื้อรัง และผูอยูใน
ภาวะพึ่งพิง

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 40,000 0
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รวมงบดําเนินงาน 0 0 60,000 0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 60,000 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 822,908 914,166 1,523,280 1,403,600
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 110,000 99,950 200,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 110,000 99,950 200,000 0
รวมงบดําเนินงาน 110,000 99,950 200,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

การอุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้า
และประปา

0 0 0 100 % 300,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 300,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 110,000 99,950 200,000 300,000
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งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางแรงงานราษฎรในการดูแล ปรับปรุง 
บํารุงรักษาสวนสาธารณะหนองแลง เชน 
งานดูแลบํารุงรักษาสนามหญา ตนไม ไมพุม 
ลานออกกําลังกาย เครื่องออกกําลังกาย ทํา
ความสะอาดอาคารสถานที่ ถนน ทางเดิน
ตางๆ และอื่นๆ ตามที่เทศบาลตําบลทุงฝน
กําหนด

0 0 70,200 310.26 % 288,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 70,200 288,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 70,200 328,000

วันที่พิมพ์  : 26/8/2564  09:00 หนา : 42/64



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0 0 38,000 -100 % 0

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

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 108,200 328,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล(ดูดสวม) หรืออื่นๆ

2,400 2,600 10,000 -50 % 5,000

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอกใหดําเนินการในเรื่องตางๆ

551,899 594,000 651,000 -8.76 % 594,000

เพื่อจายเปนคาเชาที่ทิ้งขยะหรือทําลายขยะ
หรืออื่นๆ

278,215.5 369,029 450,000 0 % 450,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 147,760 196,720 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 980,274.5 1,162,349 1,211,000 1,149,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 38,000 10,000 0 % 10,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 350,000 -42.86 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0 38,000 360,000 210,000
รวมงบดําเนินงาน 980,274.5 1,200,349 1,571,000 1,359,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ์หรือตอเนื่องพัสดุตางๆ

0 0 250,000 -96 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 250,000 10,000
รวมงบลงทุน 0 0 250,000 10,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 980,274.5 1,200,349 1,821,000 1,369,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,090,274.5 1,300,299 2,129,200 1,997,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรเทศบาล สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และ
ประชาชน

389,030 0 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 389,030 0 0 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขวดไมมัว หองครัวสะอาด อาหาร
ปลอดภัย แมบานยุคใหมใสใจสิ่งแวดลอม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดประกวดแขงขันการทําอาหาร 
(เชฟชุมชน)

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมทองถิ่น 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมการจัดทํายาหมอง
สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและพัฒนาอาชีพ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูดอยโอกาส คนไรที่พึ่ง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชนและผูนําชุมชน

59,410 0 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรเทศบาล สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และ
ประชาชน, โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเทศบาล สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง ประชาชน คณะกรรมการชุมชนและผู
นําชุมชน 

0 211,540 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพใหกับผูสูง
อายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส คนไรที่พึ่ง ใน
เขตเทศบาลตําบลทุงฝน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดทําหนากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเอง 

0 67,360 0 0 % 0

โครงการอบรมฝึกอาชีพการทําอาหารและ
ขนม

0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 59,410 278,900 40,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 59,410 278,900 40,000 150,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการประกอบติดตั้งตูแสดงสินคาชุมชน 
OTOP ภายในที่วาการอําเภอ/ศูนย์ราชการ
อําเภอทุงฝน

0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 59,410 278,900 40,000 160,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 448,440 278,900 40,000 160,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเขารวมแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตอําเภอทุงฝน

0 0 60,000 -100 % 0
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โครงการเขารวมแขงขันกีฬาสานสามัคคี “
ทุงฝนเกมส์” ครั้งที่ 5 ประจําป 2562  
โครงการเขารวมแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขตอําเภอทุงฝน  โครงการแขงขัน
กีฬาประชาชนตานภัยยาเสพติด 

55,550 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 55,550 0 60,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 55,550 0 60,000 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอทุงฝนตามโครงการแขงขัน
กีฬาสานสามัคคคี "ทุงฝนเกมส์"

0 0 30,000 -100 % 0

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

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 55,550 0 90,000 50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ ตักบาตรสงกรานต์สรงน้ําหลวงพอ
ทองคํา รดน้ํารับพรผูสูงอายุ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีกอเจดีย์ทราย 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยประทีปบูชา
นมัสการองค์ปฏิมาหลวงพอทองคําสืบสาน
วัฒนธรรมทุงฝน

0 100,000 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 85,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
(กิจกรรมประเพณีการกอเจดีย์ทราย) 
โครงการจัดงานประเพณีกอเจดีย์ทราย 

16,400 0 0 0 % 0

โครงการถวายเทียนเนื่องในวันเขาพรรษา
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

0 0 40,000 -50 % 20,000

โครงการบายศรีสูขวัญบาน สูขวัญเมือง
อุดรธานี และพิธีรําบวงสรวงเพื่อฉลองวันที่
ระลึกการกอตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 126 ป 
ประจําป พ.ศ. 2562 /โครงการอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไทย การสู
ขวัญบานสูขวัญเมือง เทศบาลตําบลทุงฝน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

33,235 0 0 0 % 0
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โครงการประเพณีลอยกระทง  หรือ
โครงการสงเสริมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี
แขงขันเรือพาย

77,500 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีทองถิ่น
ไทยการสูขวัญบานสูขวัญเมือง เทศบาล
ตําบลทุงฝน, โครงการบายศรีสูขวัญบาน สู
ขวัญเมืองอุดรธานี และพิธีรําบวงสรวง เพื่อ
ฉลองวันที่ระลึกการกอตั้งเมืองอุดรธานี

0 29,028 30,000 0 % 30,000

โครงการแหเทียนเขาพรรษา 63,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 275,635 129,028 70,000 170,000
รวมงบดําเนินงาน 275,635 129,028 70,000 170,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานวันรําลึกการกอตั้งอําเภอทุง
ฝน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอุดหนุนประเพณีทุงศรีเมือง 0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนอําเภอทุงฝน ตามโครงการจัดงาน
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการกอตั้งอําเภอ
ทุงฝน

35,000 50,000 50,000 -100 % 0
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อุดหนุนอําเภอทุงฝนตามโครงการจัดงาน
นมัสการหลวงพอทองคําอําเภอทุงฝน

0 0 29,800 235.57 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 35,000 50,000 79,800 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 35,000 50,000 79,800 180,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 310,635 179,028 149,800 350,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 366,185 179,028 239,800 400,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 291,000 308,640 1,169,100 -40.54 % 695,190

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 21,300 0 % 21,300

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

คาตอบแทนพนักงานจาง 540,000 432,000 540,000 33.33 % 720,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 60,000 48,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 909,000 806,640 1,850,400 1,556,490
รวมงบบุคลากร 909,000 806,640 1,850,400 1,556,490
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

38,100 249,900 205,000 -73.17 % 55,000

คาเชาบาน 0 0 60,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 26,500 15,300 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 64,600 265,200 295,000 105,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 7,032 30,000 0 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 201,200 73,250 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 201,200 80,282 40,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 40,000 40,000 -25 % 30,000

วัสดุกอสราง 99,800 86,084 0 0 % 0
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 85,000 58,500 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 0 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 204,800 184,584 80,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 470,600 530,066 415,000 225,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดําและสี) 

0 0 120,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดชื้อเครื่องปมน้ํา 13,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พรอมเครื่อง
สํารองไฟ

32,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 23,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,000 0 120,000 23,000
รวมงบลงทุน 46,000 0 120,000 23,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค 0 334,270.22 500,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 334,270.22 500,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 334,270.22 500,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,425,600 1,670,976.22 2,885,400 1,804,490
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 199,000 0 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 199,000 0 100,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 70,000

วัสดุกอสราง 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 90,000 -44.44 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0 2,000 0 0 % 0
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วัสดุอื่น 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 2,000 210,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 199,000 2,000 310,000 230,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อกลองระดับขนาดกําลังขยาย 30 เทา 0 34,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อจายเปน
คาซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ถนน อาคาร
ตางๆ

0 0 484,280 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 34,000 484,280 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางโรงจอดรถจักรยานยนต์
ของเทศบาลตําบลทุงฝน ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด
อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลทุงฝน เลขที่ ทตฝ. 39/2564

0 0 62,000 -100 % 0
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา 
คสล.พรอมบอพัก คสล. และขยายผิวจราจร 
คสล. ถนนทุงฝนสามัคคี 5 หมูที่ 8 ต.ทุงฝน 
อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 81,000

โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา 
คสล.พรอมบอพัก คสล. และขยายผิวจราจร 
คสล.สายถนนสุขาพัฒนา 1 หมูที่ 3 ต.ทุง
ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 41,000

โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา 
คสล.พรอมบอพัก คสล.และขยายผิวจราจร 
คสล. ซอยขางวัดสามัคคีธรรม (ขางเดียว) 
หมูที่ 4 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 132,000

โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา 
คสล.พรอมบอพัก คสล.และขยายผิวจราจร 
คสล. ถนนสายทางเขาวัดทิพย์วนาราม  หมู
ที่ 12 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 257,000

โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา 
คสล.พรอมบอพัก คสล.และขยายผิวจราจร 
คสล. สายถนนพัฒนภูมิ ชวงที่ 1 (ขางเดียว) 
หมูที่ 4 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 182,000
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โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก คสล. และขยายผิวจราจร 
คสล. ถ.ศรีบูรพา 2 ขาง (ระหวางถนนแกน
คํามูล-ชัยพฤกษ์) หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 
จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 273,000

โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก คสล. และขยายผิวจราจร 
คสล. ถนนพรมพิมลนุสรณ์ (2 ขาง) 
(ระหวางถนนแกนคํามูล-ชัยพฤกษ์) หมูที่ 2 
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 279,000

โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก คสล. และขยายผิวจราจร 
คสล. สายซอยกํานัน (ขางเดียว) หมูที่ 1 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 172,000

โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก คสล.ถนนทุงฝนสามัคคี-คลอง
รอบหนองแลง หมูที่ 1,11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 
จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 187,000

โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล. 
ถนนเวียงสะอาด (ขางเดียว) (ระหวางถนน
แกนคํามูล - ถนนชัยพฤกษ์) หมูที่ 9 ต.ทุง
ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 149,000
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โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล. 
ถนนเวียงสะอาด (ขางเดียว) (ระหวางถนน
แกนคํามูล - ถนนวุฒิเดช) หมูที่ 2 ต.ทุงฝน 
อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 158,000

โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล. 
สายถนนแสงอรุณ (ขางเดียว) (ระหวางถนน
ศรีฤทธิวงศ์-ถนนพรมพิมลนุสรณ์) หมูที่ 9 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 161,000

โครงการกอสราง ถนน คสล. ถนนกัญญา
รักษ์ - ทางหลวงชนบท  หมูที่ 4 ต.ทุงฝน อ
.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 29,000

โครงการกอสราง ถนน คสล. ถนนปญจะ
มาศ - ทางหลวงชนบท   หมูที่ 4 ต.ทุงฝน 
อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 41,000

โครงการกอสรางงานขยายผิวจราจร ถนน 
คสล.สายถนนสุขาพัฒนา - ทางหลวงชนบท 
หมูที่ 3 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 273,000

โครงการกอสรางถนน คสล. ชอยรวมใจ
พัฒนา 1 หมูที่ 8 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

0 0 0 100 % 113,000
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โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสีเลา
พัฒนา - วัดทุงสวาง หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 96,000

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเขตสมบัติ 
- ถนนรอบหนองแลง หมูที่ 1
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 122,000

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนพิลาพันธ์ 
- ถนนรอบหนองแลง หมูที่ 1
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 112,000

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนโพธิ์ศรีสุข
สะบาย - ถนนรอบหนองแลง หมูที่ 1
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 46,000

โครงการกอสรางถนน คสล. ทางไปเกาะ
แกว หมูที่ 3 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 202,000

โครงการกอสรางถนน คสล. สายถนน
พิทักษ์ประชาราษฎร์ (ชวงที่ 3) หมูที่ 11 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 210,050

โครงการกอสรางถนน ถนนลูกรัง สายถนน
สุทเทวี -วัดทุงสวาง (ชวงที่ 1) ต.ทุงฝน อ
.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 283,000

โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายแยกถนน
ทุงฝน-โนนสะอาด เขาสวนสาธารณะหนอง
แลง หมูที่ 11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 160,000
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟลติก
คอนกรีต  ถนนทุงฝนสามัคคีหมู 1,8 และ 
11 (ชวงที่ 1) ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 0 100 % 1,050,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนภายในสํานักงานเทศบาล
ตําบลทุงฝน หมูที่ 11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

0 0 0 100 % 505,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (K) 0 0 240,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยทุง
ฝน-โนนสะอาด (ซอยบานฝรั่ง) บานโนน
สะอาด หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี 

0 498,800 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) ซอยพิทักษ์ประชาราษฎร์ 4 บาน
ทุงฝน หมูที่ 11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

0 0 499,000 -100 % 0

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

0 0 5,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์  : 26/8/2564  09:00 หนา : 61/64



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) ซอยสุธเทวี  บานกอสําราญ หมูที่ 
4 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 

0 0 490,000 -100 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พรอมบอพัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจร
คอนกรีต  ซอยทางเกวียน บานทุงฝน หมูที่ 
8 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 

0 498,400 0 0 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอมบอ
พัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจรคอนกรีต  
ซอยสุขาภิบาล1 บานทุงฝน หมูที่ 11 ต.ทุง
ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 

0 0 282,000 -100 % 0

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

0 0 289,000 -100 % 0

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

0 0 260,000 -100 % 0

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

0 0 275,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอ
พัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจรคอนกรีต 
ถนนสุขสะอาด บ.โนนสะอาด หมู 2 ต.ทุง
ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

0 0 395,000 -100 % 0

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

0 0 495,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซม ปรับปรุงประตูและผนัง
กั้นหองทํางาน อาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลทุงฝน รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลทุงฝน เลขที่ ทตฝ. 
40/2564 

0 0 160,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์กลางสวนสาธารณะหนองแลง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลทุงฝน เลขที่ ทตฝ. 42/2564 

0 0 16,900 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมหองประชุมสภา
เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัด
อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลทุงฝน เลขที่ ทตฝ. 41/2564

0 0 499,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 997,200 3,967,900 5,414,050
รวมงบลงทุน 0 1,031,200 4,452,180 5,414,050

รวมงานก่อสร้าง 199,000 1,033,200 4,762,180 5,644,050
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,624,600 2,704,176.22 7,647,580 7,448,540

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 0
รวมงานตลาดสด 0 0 10,000 0

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 10,000 0
รวมทุกแผนงาน 41,442,341.83 43,690,848.67 60,400,000 60,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทุงฝน

อําเภอทุงฝน   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,560,240 บาท
งบกลาง รวม 17,560,240 บาท

งบกลาง รวม 17,560,240 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 3,024,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินกู เงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล สัญญาเลขที่ 754/77/2553  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2553
  ปีนี้ งวดที่ 10 จํานวน  1,410,767.16  บาท  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
- เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินกู เงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล สัญญาเลขที่ 1452/19/2558  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557
  ปีนี้ งวดที่ 1 จํานวน  1,612,013.21 บาท  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 678,000 บาท

-สัญญาเลขที่ 754/77/2553 ลงวันที่ 25มิถุนายน 2553 ปี
นี้ ดอกเบี้ยงวดที่ 10 จํานวน 225,290.23 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

-สัญญาเลขที่ 1452/19/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ดอกเบี้ย
งวดที่ 8 จํานวน 451,500 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 256,000 บาท

1) เพื่อจายเปนเงินคาสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงาน
จางเทศบาลตําบลทุงฝน ในอัตรารอยละหาของคาจาง ตามพ
รบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533  ตั้งไว  217,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได   (ปรากฏในแผนงานงบกลาง )
2) เพื่อจายเปนเงินคาสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงาน
จางตามภารกิจครูผูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามอัตราที่
กฎหมายกําหนด   ตั้งไว  39,000  บาท  *ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน ประจําปี 2564 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564)  ตั้ง
ไว 10,240 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง) เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,020,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน โดย
จายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนตามขั้นบันได ดังนี้ อายุ 60-69 ปี จะ
ไดรับ 600 บาท/คน/เดือน  อายุ 70-79 ปี จะไดรับ 700
 บาท/คน/เดือน  อายุ 80-89 ปี จะไดรับ 800
 บาท/คน/เดือน และ 90 ปีขึ้นไป จะไดรับ 1,000
 บาท/คน/เดือน  ตั้งไว  10,020,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพความพิการ ผูพิการ อื่นๆ ตามระเบียบฯ ใน
เขตเทศบาลตําบลทุงฝน  โดยคนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไปอัตราคน
ละ 800 บาท ตอเดือน และคนพิการอายุต่ํากวา 18 ปี คน
ละ 1,000 บาท ตอเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวย หลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28
 เมษายน 2563 ตั้งไว  1,800,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565)     

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์  คนละ  500  บาท/เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ตั้งไว  150,000
  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565)     

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชน เชน การป้องกันและ
แกไขปัญหาอุทกภัย ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย หมอก
ควัน โรคระบาด และอื่นๆ ฯลฯ  ขอ 19 ตั้งไว 500,000 บาท  ตั้ง
จายจากเงินรายได 200,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000
 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2563     
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รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย และคางจายคา
บํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และอื่นๆตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่สมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย
กําหนด ตั้งไว  60,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 912,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท
.) ตามกฎหมายกําหนด ตั้งไว  912,000  บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง ) (รอยละ 3 ของรายรับ ไม
รวมเงินอุดหนุน) เปนไปตาม พรบ. บําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และหนังสือ
ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใหแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลทุงฝนในอัตรา รอยละหาสิบ
ของเงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตั้ง
ไว 150,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผน
งานงบกลาง)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวย
การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกอง
ทุน พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวัน
ที่ 30 พฤษภาคม 2557  

วันที่พิมพ : 26/8/2564  14:26:47 หนา : 4/103



แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,834,520 บาท

งบบุคลากร รวม 6,978,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี  27,600  บาท/เดือน รอง
นายกเทศมนตรี  2  ตําแหนง  ตําแหนง
ละ 15,180 บาท/เดือน  ตั้งไว 695,520 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป /งานบริหารทั่วไป) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
เทศมนตรี  4,000  บาท/เดือน รองนายก
เทศมนตรี  2  ตําแหนง ตําแหนงละ 3,000 บาท/เดือน  ตั้ง
ไว  120,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป /แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) เปนไป ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายก
เทศมนตรี  4,000  บาท/เดือน รองนายก
เทศมนตรี  2  ตําแหนง ตําแหนงละ 3,000 บาท/เดือน   ตั้ง
ไว  120,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน 1) เลขานุการนายก
เทศมนตรี  9,660  บาท/เดือน 2) ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  6,900  บาท/เดือน   ตั้งไว 198,720 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารทั่วไป) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน  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
ไว 1,490,400 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป /แผนงานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารทั่วไป) เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,353,780 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,543,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
อื่นๆ ตําแหนง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่นระดับ
กลาง) จํานวน  1  อัตรา, หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับตน)  จํานวน  1  อัตรา, หัวหนาฝ่ายปกครอง (นักบริหาร
งานทั่วไประดับตน) จํานวน 1  อัตรา, นักทรัพยากร
บุคคล  จํานวน  1  อัตรา, นักจัดการงานทั่วไปชํานาญ
การ จํานวน  1  อัตรา, นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตร  จํานวน  1  อัตรา, นิติกรปฏิบัติการจํานวน 1 อัตรา และ
ตําแหนงอื่นๆ  เงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตั้งไว 2,543,700  บาท  ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหาร
งานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี, พร
บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือ
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ตั้ง
ไว  4,080  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารทั่วไป) เปนไป ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเน็จความชอบ คาทดแทน
และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่
ราชการ หรือชวยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. 2521 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2534

เงินประจําตําแหนง จํานวน 246,000 บาท

1.  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ทองถิ่นระดับกลาง) จํานวน  1 อัตรา, หัวหนาสํานักปลัด
เทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับตน) จํานวน 1 อัตรา, หัวหนา
ฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไประดับตน) จํานวน 1
  อัตรา, หัวหนาฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับ
ตน) จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว  162,000  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารทั่วไป) เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10) วันที่ 22
 ธันวาคม 2558 
2.  เงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง ปลัดเทศบาล (นักบริหาร
งานทองถิ่นระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว  84,000  บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหาร
งานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) เปนไปตามประกาศ ก
.กลาง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น ไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.กลาง ที่ มท
 0809.3/ว.28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,404,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป/อื่นๆ  ตําแหนง คน
งานทั่วไป  จํานวน  13 อัตรา และตําแหนงอื่นๆ เงินเพิ่ม
อื่นๆ ตามสิทธิ์  ตั้งไว 1,404,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป /งานบริหารทั่วไป) ตามแผนอัตรากําลังสามปี, ตามประกาศ ก
.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง วัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป/อื่นๆ ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน  13  อัตราและตําแหนง
อื่นๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิ์  ตั้งไว 156,000 บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป /งานบริหารทั่วไป) เปนไปตามประกาศ ก.ท. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วันที่ 18 มิถุนายน 2558 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2558
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งบดําเนินงาน รวม 860,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาใชจายในการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือ
สรรหาตําแหนงพนักงานและลูกจาง อื่นๆ เชน คาเบี้ยประชุม คา
พาหนะคณะกรรมการ คาใชสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ รวมถึงคาสมนาคุณ เชน คาตอบแทนการออกขอสอบ การ
ตรวจกระดาษคําตอบ การสอบสัมภาษณ์ การตรวจประเมิน
เอกสารผลงานทางวิชาการ การประเมินบุคคล การทดสอบการ
ปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพรางกาย คาทดสอบสมรรถนะ
ทางการบริหาร และคาตอบแทนเจาหนาที่ดําเนินการคัด
เลือก อื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจางขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  ตั้งไว  10,000  บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป /แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารทั่วไป)
2. เพื่อจายเปนคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  สําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นลูกจางประจําและพนักงานจาง เปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนราย
จายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ ตั้งไว 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏ
ในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)
3. เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ
.ศ. 2539 หรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือคณะกรรมการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยจายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด ตั้งไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลทุงฝน ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้ง
ไว 15,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน เชาชื้อ ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก
ได ตั้งไว 48,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา ที่มีสิทธิเบิกได ตั้งไว  30,000  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารทั่วไป) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกในการจัดทําเอกสารการประเมิน
ความพึงพอใจ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกในการจัดทํา
เอกสารการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ หรือจางเหมา
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยสถาบันการศึกษา หรือสถาบันกลางอื่นๆ ที่
ไดรับประกาศจาก ก.ท.จ. อุดรธานี ตั้งไว 30,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฎในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

จางเหมาบริการ คาโฆษณาและเผยแพร คาถายเอกสาร เขาเลมและ
อื่นๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาโฆษณาและเผยแพร  คาถาย
เอกสาร เขาเลม และอื่นๆ ตั้งไว 30,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารทั่วไป) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

1.  เพื่อจายเปนคารับรองและเลี้ยงรับรอง การตอนรับ การ
ประชุมสภาฯ ตาง ๆ ของเทศบาล อื่นๆ ตั้งไว 50,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหาร
งานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานตางๆ หรืองานรัฐพิธีเนื่อง
ในวโรกาสวันสําคัญตางๆ, จัดนิทรรศการ, การประกวด แขง
ขัน และพิธีเปิดอาคารตาง ๆ อื่นๆ ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารทั่วไป) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาชดเชยน้ํามันเชื้อ
เพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 50,000 บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป /งานบริหารทั่วไป) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และ
อื่นๆที่เกี่ยวของ ตั้งไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปราก
ฎในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และประชาชน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรเทศบาล สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง และประชาชน ประจําปีงบ
ประมาณ 2565 หรือโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ตั้งไว 100,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฎในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารทั่วไป)
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โครงการอบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งและเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย อาสาสมัครสาธารณสุข ประจําที่เลือกตั้งหนวย
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงฝนและนายกเทศมนตรีตําบลทุง
ฝน

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย อาสาสมัครสาธารณ
สุข ประจําที่เลือกตั้งหนวยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุง
ฝนและนายกเทศมนตรีตําบลทุงฝน กรณีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นแทนตําแหนงที่วาง หรือกรณีอื่นๆ ตั้ง
ไว 70,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดาน
บริหารทั่วไป/แผนงานบรหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) เปนไป
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
อุดรธานี ดวนที่สุด ที่ ลต (อด) 0002/ว 150 ลงวัน
ที่ 19 กรกฎาคม 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยูใน
บัญชีทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่อาจเกิดความชํารุดเสีย
หาย หรือเสื่อมสภาพ ซึ่งไมกระทบตอโครงสรางหลักของครุภัณฑ์
นั้น ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในดาน
บริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก
งาน เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ ธงชาติ น้ําหมึก
ปรินท์ สมุดประวัติขาราชการ ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ ตรา
ยาง มูลี่ มานปรับแสง พรม พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ผาใบเตนท์ขนาดใหญ และอื่นๆ ตั้ง
ไว 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในดานบริหารทั่ว
ไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) เปนไปตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาลางหองน้ํา แปรง สายยางฉีด
น้ํา กระติดน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง แกว
น้ํา ถวย ชาม ชอน สอม มีด วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จ
รูป และอื่นๆ ตั้งไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปราก
ฎในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป) เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอลื่น แกสหุงตม และอื่นๆ  ตั้ง
ไว 80,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในดานบริหารทั่ว
ไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) เปนไปตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล ซีดีรอมไดร์ฟ ฮาร์
ดดิสก์ไดร์ฟ แป้นพิมพ์ เมาส์  และอื่นๆ  ตั้งไว 40,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดานบริหารทั่วไป/แผน
งานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) เปนไปตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซต์เทศบาลตําบลทุงฝน และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ อื่นๆ ตั้งไว 12,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฎในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารทั่วไป) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562    

งบลงทุน รวม 906,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 906,100 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต์ ขับ
เคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ

จํานวน 854,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1
 คัน  (1) เปนกระบะสําเร็จรูป (2) หองโดยสารเปนแบบดับ
เบิ้ลแค็บ 4 ประตู (3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคา
รวมภาษีสรรพสามิต 
คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) เปนไปตามที่สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่เทศบาล
ตําบลทุงฝนกําหนด ตั้งไว 854,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารทั่วไป) จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับ
ธันวาคม 2563
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบขาตั้ง ขนาดไมนอยกวา 183*244 cm จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบขาตั้ง ขนาดไม
นอยกวา 183*244 cm คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่เทศบาลตําบลทุง
ฝนกําหนด จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เนื่องจาก
สํานักงบประมาณ ไมไดกําหนดคุณลักษณะและราคากลางไว ตั้ง
ไว 8,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในดานบริหารทั่ว
ไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 33,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumen จํานวน 1 เครื่อง
1) เปนเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถตอกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
2) ใช 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพ
4) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้น
ต่ํา (ANSI Lumens)
ตั้งไว 33,600 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2563

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ประเภทตางๆ ที่อยูในทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาลตําบลทุงฝน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติ เชน ซอมเปลี่ยนหัวรถ เปลี่ยนกระบะทายรถ
บรรทุก เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบ
ไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎใน
ดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 
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งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลทุงใหญตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมของ
องค์ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลทุงใหญตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือโครงการอื่นที่
เกี่ยวของ ตั้งไว 40,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3185 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่องแจงแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนิน
การศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอทุงฝน ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอทุงฝน ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
และวันสําคัญตางๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตั้ง
ไว  50,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) โดยเปนโครงการหรือกิจกรรมที่อยูใน
อํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563    
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,582,420 บาท
งบบุคลากร รวม 1,401,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,401,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,023,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหนง ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบ
ประมาณ (นักบริหารงานทั่วไประดับตน ) จํานวน 1 อัตรา, หัว
หนาฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไประดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา, หัวหนาฝ่ายบริหารและเผยแพร
วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไประดับตน) จํานวน 1 อัตรา, นัก
วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา และ
ตําแหนงอื่นๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิ์  ตั้งไว 1,023,420  บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหาร
งานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ) เปนไปตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี, พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542, หนังสือที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไประดับตน), หัวหนาฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไประดับตน), หัวหนาฝ่าย
บริหารและเผยแพรวิชาการ (นักบริหารงานทั่วไประดับตน) และ
อื่นๆ ตามสิทธิ์ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10) วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ตั้ง
ไว 78,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูชวยเจา
พนักงานธุรการ (พจ.คุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา, คนงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา และตําแหนงอื่นๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิ์  ตั้ง
ไว 288,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ) ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี, พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา และตําแหนง
อื่นๆ ตามสิทธิ์   ตั้งไว  12,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ) เปนไปตามประกาศ ก.ท. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วันที่ 18 มิถุนายน 2558 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 158,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  สําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นลูกจางประจําและพนักงานจาง เปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ตั้งไว 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ) เปนไปตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ตั้งไว  30,000
 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผน
งานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ)     

ค่าใช้สอย รวม 58,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน การจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ การจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ คาถายเอกสาร เขาเลม
แผนพัฒนาทองถิ่น เทศบัญญัติ  และอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 18,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ) เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาชดเชยน้ํามันเชื้อ
เพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 20,000 บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป /งานวางแผนสถิติและวิชาการ) เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม    

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และ
อื่นๆที่เกี่ยวของ ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปราก
ฎในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงหรือซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ เชน เครื่อง
กระจายเสียงไรสาย คอมพิวเตอร์ กลองถายรูป ฯลฯ ที่อยูในบัญชี
ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่อาจเกิดการชํารุด เสีย
หาย หรือเสื่อมสภาพ ซึ่งความเสียหายดังกลาวไมกระทบตอโครง
สรางหลักของพัสดุ ครุภัณฑ์นั้น ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหาร
งานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ)     
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  ธงชาติ น้ําหมึก
ปรินท์ มูลี่ มานปรับแสง ตรายาง  อื่นๆ ตั้งไว 30,000 บาท  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผน
งานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ) เปนไปตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ําและยานพาหนะ อื่นๆ ตั้งไว 10,000
 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผน
งานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ) เปนไปตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนดิสก์  แผนซีดี  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษตอเนื่อง แป้น
พิมพ์ เมาส์  ตั้งไว  25,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ) เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น     

งบลงทุน รวม 23,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผลคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
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และ Bluetooth
จัดซื้อจํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 23,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฎในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ) จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

งานบริหารงานคลัง รวม 3,207,450 บาท
งบบุคลากร รวม 1,860,450 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,860,450 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,419,150 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
อื่นๆ ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง
ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา,หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหาร
งานการคลังระดับตน) จํานวน  1  อัตรา, นักวิชาการการเงินและ
บัญชีชํานาญการ จํานวน  1  อัตรา, เจาพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน) จํานวน 1 อัตรา, เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ชํานาญงาน จํานวน 1  อัตรา และอื่นๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตั้ง
ไว  1,419,150  บาท ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป /แผนงานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารงาน
คลัง) เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และเปนไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท
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เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน 1
 อัตรา หรือตําแหนงอื่นตามสิทธิ์  ตั้งไว  21,300  บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) เปนไปตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับหลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง
ของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ       

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหาร
งานการคลังระดับตน), หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหาร
งานการคลังระดับตน) อื่นๆ  ตั้งไว  60,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง) เปนไปตามสิทธิ์ตามประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่องกําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10) วัน
ที่ 22 ธันวาคม 2558     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง  คนงาน
ทั่วไป   จํานวน  3  อัตรา ตําแหนงอื่นๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ตาม
สิทธิ์  ตั้งไว  324,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
ดานบริหารทั่วไป /แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง) เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และเปนไปตามประกาศ ก
.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 19
 สิงหาคม 2558     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง  คนงานทั่วไป   จํานวน  3  อัตรา ตําแหนงอื่นๆ เงิน
เพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตั้งไว  36,000  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง) เปนไป ตามประกาศ ก.ท. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วันที่ 18 มิถุนายน 2558 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2558     

งบดําเนินงาน รวม 1,287,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 137,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  สําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นลูกจางประจําและพนักงานจาง เปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ตั้งไว  5,000  บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป /แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง) เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนราย
จายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่ได
รับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฎในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน เชาชื้อ ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก
ได ตั้งไว  72,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4
 พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก
ได  ตั้งไว  50,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติม   

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน รถยนต์สวนกลาง รถดับเพลิง รถ
ขยะ และอื่นๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม ตั้ง
ไว 80,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทําประกัน
ภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่
แกไขเพิ่มเติม
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาถายเอกสาร เขาเลม คา
เชาเครื่องถายเอกสาร และงานบริการจางเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่ ตั้งไว 40,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562    

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง เลี้ยงรับรองบุคคล/คณะบุคคล สวน
ราชการที่เขาตรวจเยี่ยม ศึกษาดูงาน ประชุมราชการ ของเทศบาล
ตําบลทุงฝน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหาร
งานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาชดเชยน้ํามันเชื้อ
เพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 40,000 บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป /งานบริหารงานคลัง) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม    
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และ
อื่นๆที่เกี่ยวของ ตั้งไว 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปราก
ฎในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557

โครงการบริการภาษีถึงประตูหนาบานและการประชาสัมพันธ์ภาษี
เงินรายไดทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบริการภาษีถึงประตูหนาบาน
และการประชาสัมพันธ์ภาษีเงินรายไดทองถิ่น หรือโครงการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง/แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงหรือซอมแซม
พัสดุ ครุภัณฑ์ ตางๆ เชน คอมพิวเตอร์ รถจักยานยนต์ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ ที่อยูในทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทุงฝน ที่
อาจเกิดการชํารุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ ซึ่งไมกระทบตอโครง
สรางหลักของพัสดุ ครุภัณฑ์นั้น ตั้งไว  10,000  บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง)     
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  ธงชาติ  น้ําหมึก
ปรินท์ แฟ้ม ซองเอกสาร สมุด ที่เย็บกระดาษ ลวดเย็บ
กระดาษ แผงปิดประกาศ และอื่นๆ ตั้งไว 45,000 บาท  ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน คากระดาษชําระ ผงซัก
ฟอก  แปรง ไมกวาด สบู น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาลาง
จาน  ถวย ชาม ชอน สวม ชุดกาแฟ  แกวน้ํา จาน
รอง มีด อื่นๆ  ตั้งไว 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง) เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ และยานพาหนะ อื่นๆ ตาม ตั้งไว  10,000
 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผน
งานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) เปนไปตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายราย
จายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดชื้อ จัดทําวัสดุโฆษณาและเผย
แพร ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพรงานในหนวยงานกอง
คลัง ตั้งไว 10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) เปน
ไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนดิสก์  แผนซีดี  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษตอเนื่อง แป้น
พิมพ์ เมาส์  โปรแกรมและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร์  ตั้งไว  30,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง) เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 840,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้า สํานักงานเทศบาลตําบลทุงฝน ตลาด
นัด ตลาดสดเทศบาล หอกระจายขาวไรสาย กลองวงจรปิด ศาลา
เอนกประสงค์ หมูที่  8  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทุง
ฝนทั้ง 2 แหง ศาลากลางสวนสาธารณะหนองแลง และอื่นๆ ที่อยู
ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทุงฝน ตั้งไว  600,000
  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผน
งานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง)     
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งระบบ
ประปา มิเตอร์ประปา อื่นๆ และคาน้ําประปาสํานักงาน
เทศบาล  ตลาดสดเทศบาล ศาลาเอนกประสงค์  หมูที่  8 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลทั้ง 2 แหง ศาลากลางสวนสาธารณะ
หนองแลง และอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทุง
ฝน ตั้งไว  100,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป /แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง)     

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์สํานักงาน คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
เทศบาล คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว คาเชา อื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ตั้งไว  100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณีย์
อากร คาเชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงิน  คาจัดสง
วัสดุ อุปกรณ์ตางๆ อื่นๆ ตั้งไว  30,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป /แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562      
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการระบบอินเทอร์เน็ตรวม
ถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และคาบริการสื่อสารอื่นๆ เชน เคเบิ้ล
ทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ระบบแอปพลิเคชั่น อื่นๆ ตั้ง
ไว 10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป /แผนงานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารงานคลัง) เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562      

งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบแยกสวน จํานวน 6 ตัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบแยกสวน ขนาดไมนอย
กวา 124*40*87 ซม. และคุณลักษณะอื่นๆ ตามที่เทศบาลตําบล
ทุงฝนกําหนด จัดซื้อจํานวน 6 ตัว ตั้งไว 30,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหาร
งานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) คุณสมบัติและราคานอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เนื่องจากสํานักงบประมาณ
ไมไดกําหนดไว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล *แบบที่ 2 จอแสดง
ภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวย
ความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 12 MB - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) เปน
แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 3) มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB - มีหนวยความ
จําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย - มี DVD-RW หรือดี
กวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย จัดซื้อ
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารทั่ว
ไป/งานบริหารงานคลัง) เปนไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 237,600 บาท
งบบุคลากร รวม 237,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 237,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 237,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและการปรับปรุงเงินเดือนพนักงานตําแหนง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก.ชก.) จํานวน 1 อัตรา และ
อื่นๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ตั้งไว 237,600 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งาน
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน) เปนไปตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี และเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,332,075 บาท

งบบุคลากร รวม 827,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 827,700 บาท
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 827,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจางประจําและเงินปรับปรุงเงินเดือนคาจาง
ประจําปี อื่นๆ ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันฯ  จํานวน 1
 อัตรา, ตําแหนง พนักงานดับเพลิง จํานวน  2  อัตรา และ
ตําแหนงอื่นๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิ์   ตั้งไว 827,700  บาท  ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เปน
ไปตามประกาศ ก.กลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558     
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งบดําเนินงาน รวม 452,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการ คาป่วยการชดเชย
การงานหรือเวลาที่เสียไปของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ในการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน เนื่องในวันปี
ใหม วันสงกรานต์ การปฏิบัติหนาที่ราชการ การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน สนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร ตามคําสั่ง คํารองขอ อื่นๆ ตาม
คําสั่งฯ, ระเบียบฯ, ตามความจําเปนและเหมาะสม อื่นๆ  ตั้ง
ไว 55,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เพื่อจายเปนคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  สําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นลูกจางประจําและพนักงานจาง เปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ตั้งไว  5,000  บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) เปนไป
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ     
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในชวงเทศกาลวันสําคัญ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการตั้งจุดตรวจและบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาลวันสําคัญหรือการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ อปพร. เชน วันขึ้นปีใหม วันสงกรานต์ อื่นๆ ตั้ง
ไว  50,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562

โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมและทบทวน อป
พร. หรือโครงการฝึกอบรมการจัดตั้ง อปพร. หรือโครงการ
อื่นๆ ตั้งไว  70,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในดานบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565) เปนไปตามระเบียบดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  2) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงหรือซอมแซมทรัพย์สินที่อาจชํารุดเสียหาย
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ซุมเฉลิมพระเกียรติ รถดับ
เพลิง รถตักหนาขุดหลัง เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ที่อาจเกิดการ
ชํารุด เสียหายหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งไมกระทบตอโครงสรางหลักของ
พัสดุ ครุภัณฑ์นั้น ตั้งไว  100,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 172,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก ไขควง ประแจ แมแรง น้ํากลั่น แบตเตอรี่ กระจกมอง
ขาง สายไฮดรอลิค และอื่นๆ ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดานบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เปนไป
ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันหลอลื่นและอื่นๆ  ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฎในดานบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เปนไปตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายราย
จายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน สายดับเพลิง ทอสายสง
น้ํา ถังดับเพลิง วาล์วน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ลูกบอลดับ
เพลิง น้ํายาดับเพลิง และอื่นๆ  ตั้งไว 72,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฎในดานบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เปนไปตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณ
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ซอมแซมพัสดุครุภัณฑ์พัสดุซุมพระเกียรติตางๆ รถยนต์สวนกลาง อื่น 
ๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติ เชน ซอมเปลี่ยนหัวรถ เปลี่ยนกระบะทายรถ
บรรทุก เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบ
ไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
ดานบริหารทั่วไป/แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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งบเงินอุดหนุน รวม 42,375 บาท
เงินอุดหนุน รวม 42,375 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชนในการป้องกันผู
ป่วยจิตเวชกอเหตุอาชญากรรม

จํานวน 12,375 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรทุงฝนตามโครงการสราง
เครือขายการมีสวนรวมของประชาชนในการป้องกันผูป่วยจิตเวช
กอเหตุอาชญากรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ
โครงการอื่นที่เกี่ยวของ ตั้งไว 12,375 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฎในดานบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นพ.ศ. 2561-2565) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอทุงฝน ตามโครงการ การศึกษาเพื่อ
ตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรทุงฝนตามโครงการ การ
ศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือโครงการอื่นที่เกี่ยวของ ตั้ง
ไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดาน
บริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย/ตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ
. 2561-2565) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไข
เพิ่มเติม
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,905,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,635,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,635,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,455,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษาระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา, หัวหนาฝ่ายการบริหารการศึกษา (นัก
บริหารงานการศึกษาระดับตน) จํานวน 1 อัตรา, ตําแหนง นัก
วิชาการศึกษาชํานาญการ จํานวน  1 อัตรา, ตําแหนง นักจัดการ
งานทั่วไป (ปก./ชก.) จํานวน 1  อัตรา, ตําแหนง เจาพนักงาน
ธุรการชํานาญงาน จํานวน 1  อัตรา, ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา และอื่นๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิ์  ตั้ง
ไว  1,455,360  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม /แผนงานการศึกษา /งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี และ พรบ
.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารงานการศึกษาระดับตน), หัว
หนาฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับ
ตน), ตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์  ตั้งไว  60,000  บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) เปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 10) วันที่ 22 ธันวาคม 2558 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง  คน
งาน (ทั่วไป) จํานวน 1 อัตราและตําแหนงอื่นๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ตาม
สิทธิ์  ตั้งไว  108,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม /แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) เปนไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจาง วันที่ 19 สิงหาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง คนงาน (บันทึกขอมูล)  จํานวน  1  อัตรา และ
ตําแหนงอื่นๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิ์    ตั้งไว  12,000  บาท  ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผน
งานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) เปนไปตาม
ประกาศและระเบียบดังนี้  1) ประกาศ ก.ท. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558  2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจาง
ประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 243,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  สําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนงอื่นๆ ลูกจางประจําและพนักงาน
จาง เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ตั้งไว  5,000  บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผน
งานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน เชาชื้อ ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก
ได  ตั้งไว  48,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา) เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดัง
นี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559 2) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และตําแหนง
อื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกได  ตั้งไว  15,000  บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) เปนไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549  2) หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาเขาเลม คาจางเหมาจัด
ทําเอกสารประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาเขา
เลม คาจางเหมาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ตั้งไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในดาน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง?สวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ คาใชจายใน
พิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใชจายในการประชุมราชการ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปราก
ฎในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาชดเชยน้ํามันเชื้อ
เพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 20,000 บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และ
อื่นๆที่เกี่ยวของ ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปราก
ฎในดานบริหารทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงหรือซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยูในทะเบียน
ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทุงฝน เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ เรือพาย ฯลฯ ที่อาจเกิดการชํารุด เสียหาย หรือเสื่อม
สภาพ โดยไมกระทบตอโครงสรางหลักของครุภัณฑ์นั้น ตั้ง
ไว 10,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  ธงชาติ น้ําหมึก
ปรินท์ มูลี่ มานปรับแสง ตรายาง  และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้ง
ไว 50,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา) เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาลางหองน้ํา แปรง สายยางฉีด
น้ํา กระติดน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง แกว
น้ํา ถวย ชาม ชอน สอม มีด วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จ
รูป และอื่นๆ ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) เปนไปตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายราย
จายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ําและยานพาหนะ อื่นๆ ตั้ง
ไว 10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา) เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนดิสก์  แผนซีดี  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษตอเนื่อง แป้น
พิมพ์ เมาส์  ตั้งไว  25,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) เปนไปตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายราย
จายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 27,300 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,300 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงานประมวลผล 
สําหรับบุคลากรกองการศึกษาฯ จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) 
มีหนวยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) มี
หนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
ขนาดไมนอยกวา 2 GB  2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 2 GB - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB - มีหนวยจัดเก็บ
ขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 
จานวน 1 หนวย - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย - มีชอง
เชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา ไมนอยกวา 3 ชอง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพ
ในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) - สามารถใชงาน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  ตั้ง
ไว 23,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา) คุณสมบัติและราคากําหนดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

วันที่พิมพ : 26/8/2564  14:26:47 หนา : 49/103



จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) คุณลักษณะพื้น
ฐาน - เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต - มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi – มีความเร็วในการพิมพ์
รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที - มีความเร็วในการพิมพ์รางสี
สําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) - มีชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  จัดซื้อ
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 4,300 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) คุณสมบัติและราคา
กําหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,172,155 บาท
งบบุคลากร รวม 3,634,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,634,620 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,676,180 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทุง
ฝน ตําแหนง ครู ค.ศ. 2 จํานวน  2  อัตรา, ตําแหนง ครู ค.ศ
.1 จํานวน  7  อัตรา และตําแหนงอื่นๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตั้ง
ไว  2,676,180  บาท *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม /แผนงานการศึกษา /งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา) เปนไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตําแหนงขาราชการหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2559
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ครู ค.ศ.3 จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 5,600 บาท ตั้งไว 67,200 บาท *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินวิทยฐานะ จํานวน 109,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหนงครูค.ศ. 2, ค.ศ.3 ที่มีใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพ  ตั้งไว 109,200 บาท *ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 680,040 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  บุคลากรสนับ
สนุนการสอนครูผูดูแลเด็ก, ผูชวยครูผูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  5  อัตรา และตําแหนงอื่นๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ตาม
สิทธิ์  ตั้งไว  680,040  บาท *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) เปนไปตาม
ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ บุคลากรสนับสนุนการสอนครูผูดูแลเด็ก, ผูชวยครูผูดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  5  อัตรา และตําแหนงอื่นๆ เงิน
เพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิ์  ตั้งไว  102,000  บาท  *ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) เปนไปตาม
ประกาศ ก.ท. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 3,563,935 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ผูดูแล
เด็ก ลูกจางประจํา พนักงานจาง และตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตั้ง
ไว  5,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ครู ครูผูดูแล
เด็ก ตําแหนงอื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกได  ตั้งไว  10,000  บาท  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา) เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 1) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  2) หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 1,776,450 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเขารวมแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอทุงฝน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเขารวมแขงขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอทุงฝน หรือโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ตั้งไว  10,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม /แผนงานการศึกษา /งานระดับกอนวัย
เรียบและประถมศึกษา/ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2559 และระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,766,450 บาท

1.เพื่อจายเปนคาจัดชื้ออาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์
ศรีทุง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด จํานวน 245 วัน อัตราคน
ละ 21 บาท หรืออัตราอื่นๆ ตั้งไว 1,183,350 บาท *ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผน
งานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
2.เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์วัดโพธิ์ศรี
ทุง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด อัตราคนละ 1,700
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 บาท หรืออัตราอื่นๆ  ตั้งไว 391,000 บาท  *ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม /แผนงานการ
ศึกษา /งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
3. เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5
 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีทุง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุข
สะอาด อัตราคนละ  200  บาท หรืออัตราอื่นๆ   ตั้งไว 34,000
  บาท *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม /แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)
4. เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์การเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิ์ศรีทุง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด  (อายุ 3-5 ปี) อัตรา
คนละ  200  บาทหรืออัตราอื่นๆ ตั้งไว  34,000  บาท *ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)
5. เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน (อายุ 3-5 ปี) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีทุง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุข
สะอาด  อัตราคนละ  300  บาท หรืออัตราอื่นๆ  ตั้งไว  51,000
  บาท *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)
6.เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโพธิ์ศรีทุง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขสะอาด  (อายุ 3-5 ปี) อัตรา
คนละ  430 บาท หรืออัตราอื่นๆ ตั้งไว  73,100  บาท *ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)  

ค่าวัสดุ รวม 1,772,485 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,772,485 บาท
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1. เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียนชั้น
อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลทุงฝน, โรงเรียน
บานโนนสะอาด, โรงเรียนบานธาตุนอย-กอสําราญ จํานวน 260
 วัน ในอัตรา 7.37 บาท/คน หรือในอัตราอื่นๆ/คน  ตั้ง
ไว  1,331,759 บาท  *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม /แผนงานการศึกษา /งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา)  
2.  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็ก
ปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีทุง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สุขสะอาด จํานวน 260 วัน ในอัตรา 7.37 บาท/คน หรือในอัตรา
อื่นๆ/คน ตั้งไว 440,726 บาท  *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม /แผนงานการ
ศึกษา /งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)  

งบลงทุน รวม 54,600 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,600 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงานประมวลผล สําหรับครู 
ศพด. ทั้ง 2 ศูนย์ จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) 
มีหนวยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) มี
หนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจาแยกจากหนวยความจําหลัก
ขนาดไมนอยกวา 2 GB  2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 2 GB - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB - มีหนวยจัดเก็บ
ขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 
จานวน 1 หนวย - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย - มีชอง
เชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา ไมนอยกวา 3 ชอง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพ
ในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) - สามารถใชงาน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  ตั้ง
ไว 46,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา) คุณสมบัติและราคากําหนดตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) คุณลักษณะพื้น
ฐาน - เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต - มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi – มีความเร็วในการพิมพ์
รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที - มีความเร็วในการพิมพ์รางสี
สําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) - มีชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  จัดซื้อ
จํานวน 2 เครื่อง ตั้งไว 8,600 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการ
ศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) คุณสมบัติและ
ราคากําหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,919,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,919,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุงฝน 
 โรงเรียนบานโนนสะอาด  และโรงเรียนบานธาตุนอยกอสําราญ

จํานวน 2,919,000 บาท

1.อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ทุงฝน ตั้งแตระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ในอัตรา มื้อ
ละ 21 บาท ตอคน จํานวน 200 วัน ตั้งไว 2,058,000 บาท  *ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม /แผนงานการศึกษา /งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)
2.อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานโนน
สะอาด ตั้งแตระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6  ในอัตรา มื้อ
ละ 21 บาท ตอคน จํานวน 200 วัน ตั้งไว 525,000  บาท  *ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม /แผนงานการศึกษา /งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)
3. อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานธาตุ
นอย-กอสําราญ ตั้งแตระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
อัตรา มื้อละ 21 บาท ตอคน จํานวน 200 วัน ตั้งไว  336,000
 บาท  *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม /แผนงานการศึกษา /งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4570 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ อื่น ๆ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 หรือโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้ง
ไว  80,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ/แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,129,140 บาท

งบบุคลากร รวม 2,944,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,944,140 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,265,220 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา, หัวหนาฝ่ายงานสาธารณสุข (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมระดับ
ตน) จํานวน  1 อัตรา, ตําแหนง  พยาบาล
วิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา และตําแหนง  เจาพนักงาน
ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา และตําแหนงอื่นๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ตาม
สิทธิ์  ตั้งไว  1,265,220 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) เปนไปตามแผนอัตรกําลังสามปี, พรบ
.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 68,640 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ  7 วช  ที่มี
สิทธิ์ไดรับตามหลักเกณฑ์และกฎหมายกําหนด  ตั้งไว  42,000
  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข) 
 
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ตั้ง
ไว  26,640  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเน็จ
ความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผู
ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการเนื่องในการป้องกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. 2521
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2534 สําหรับพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมระดับ
ตน), หัวหนาฝ่ายงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมระดับตน) อื่นๆ ตามสิทธิ์ ตั้งไว 42,000  บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงาน
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) เปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 10) วันที่ 22 ธันวาคม 2558
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 248,280 บาท

เพื่อจายเปนคาจางประจําและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหนง พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 อัตรา และ
ตําแหนงอื่นๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตั้งไว  248,280 บาท  ตั้ง
จายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผน
งานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) เปนไป
ตามประกาศ ก.กลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,188,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง  คนงานทั่ว
ไป  จํานวน  11  อัตรา และตําแหนงอื่นๆ เงินเพิ่มตางๆ ตาม
สิทธิ์  ตั้งไว  1,188,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี, ตาม
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง วัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน  11  อัตราและตําแหนง
อื่นๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิ์ ตั้งไว 132,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม /แผนงานสาธารณ
สุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) เปนไปตามประกาศ ก
.ท. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจาง
ประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  สําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นลูกจางประจําและพนักงานจาง เปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ตั้งไว  5,000  บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณ
สุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557 และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา ที่มีสิทธิเบิกได  ตั้งไว  30,000  บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม /แผนงานสาธารณ
สุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเกี่ยวกับการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ คาใช
จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใชจายในการประชุมราชการ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปราก
ฎในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาชดเชยน้ํามันเชื้อ
เพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 30,000 บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณ
สุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และ
อื่นๆที่เกี่ยวของ ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  (ปราก
ฎในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงหรือซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยูในทะเบียน
ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทุงฝน เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ ที่อาจเกิดการชํารุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ โดยไม
กระทบตอโครงสรางหลักของครุภัณฑ์นั้น ตั้ง
ไว 10,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  ธงชาติ น้ําหมึก
ปรินท์ มูลี่ มานปรับแสง ตรายาง  อื่นๆ ตั้งไว 40,000 บาท  ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผน
งานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) เปนไป
ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนดิสก์  แผนซีดี  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษตอเนื่อง แป้น
พิมพ์ เมาส์  ตั้งไว  20,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบเหล็ก (กระจกใส) แบบแยกสวน 
จํานวน 6 ตัว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบเหล็ก (กระจก
ใส) แบบแยกสวน ขนาดไมนอยกวา ความกวาง 124 ซม. ความ
ลึก 40.6 ซม. ความสูง 87.8 ซม. จัดซื้อจํานวน 6 ตัว ตั้ง
ไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข) จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก
สํานักงบประมาณไมไดกําหนดไว
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 549,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 389,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 69,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่สํารวจและขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัขและ
แมว

จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่สํารวจและขึ้นทะเบียน
จํานวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตําบลทุงฝน (จํานวน 2 ครั้ง
ตอปี ตัวละ 3 บาทตอครั้ง) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ฯ  ตั้งไว 9,600 บาท *ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผน
งานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น/แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะโดยชุมชน,โครงการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกในการ
กําจัดขยะมูลฝอยโดยชุมชน,โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดย
ชุมชนดวยมือและใจเรา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการขยะโดย
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2565, โครงการรณรงค์ปลูกจิตสํานึก
ในการกําจัดขยะมูลฝอยโดยชุมชน ประจําปีงบ
ประมาณ 2565,โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนดวย
มือและใจเราประจําปี 2565 หรือโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้ง
ไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น/แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
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โครงการอบรมผูประกอบการดานสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมผูประกอบการดาน
สุขาภิบาลอาหาร ประจําปีงบประมาณ 2565  ตั้ง
ไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดาน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น/แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาลางหองน้ํา แปรง สายยางฉีด
น้ํา กระติดน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง แกว
น้ํา ถวย ชาม ชอน สอม มีด วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จ
รูป และอื่นๆ ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณ
สุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) เปนไปตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน เครื่อง
วัดอุณหภูมิ เปลหามคนไข สําลี ผาพัน
แผล ยา เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ํายา
ตางๆ ถุงมือ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก ควันกําจัด
ยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรคแบบใช
ครั้งเดียวทิ้ง วัคซีน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 200,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม/แผน
งานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น) เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ์ แผนพับ เอกสารเผยแพรตางๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้ง
ไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดาน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น) เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแตงกาย
สําหรับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรค ชุด PPE  
รองเทา ถุงเทา หมวก และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้ง
ไว 60,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น) เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน/คณะกรรมการ
ชุมชน ในการดําเนินงานโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข  จํานวน 8 หมูบาน หรือ โครงการอื่นๆ  ตั้ง
ไว  160,000  บาท *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น/แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไข
เพิ่มเติม

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,403,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,095,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,095,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 915,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม (นัก
บริหารงานสวัสดิการสังคมระดับตน) จํานวน 1 อัตรา, หัวหนา
ฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา, ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชนชํานาญ
การ  จํานวน  1  อัตรา และตําแหนงอื่นๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ตาม
สิทธิ์  ตั้งไว 915,600 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)  ตามแผนอัตรากําลังสามปี, พรบ
.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542        
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกองสวัสดิการและ
สังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับตน), หัวหนาฝ่าย
พัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับตน) อื่นๆ ตาม
สิทธิ์ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 10) วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ตั้งไว 60,000
 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานสังคมสงเคราะห์ /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์)         

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง  คนงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา และตําแหนงอื่นๆ ตามสิทธิ์ เงินเพิ่มอื่นๆ  ตั้ง
ไว  108,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์)  เปนไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจาง วันที่ 19 สิงหาคม 2558      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป/อื่นๆ ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน  1  อัตราและตําแหนง
อื่นๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิ์  ตั้งไว 12,000 บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสังคม
สงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) เปนไปตาม
ประกาศ ก.ท. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจาง
ประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
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งบดําเนินงาน รวม 308,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 173,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 125,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  สําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นลูกจางประจําและพนักงานจาง เปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนราย
จายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ ตั้งไว 5,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏ
ในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสังคม
สงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น เทศบาล
ตําบลทุงฝน ตั้งไว 120,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปราก
ฎในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสังคม
สงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
, หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2562, หนังสือ ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ์ 2563, หนังสือดวนที่สุดที่ มท 0819.2/ว 2318 ลงวัน
ที่ 21 เมษายน 2564 

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน เชาชื้อ ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น ตั้ง
ไว 48,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์)  
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง เลี้ยงรับรองบุคคล/คณะบุคคล สวน
ราชการที่เขาตรวจเยี่ยม ศึกษาดูงาน ประชุมราชการ ของเทศบาล
ตําบลทุงฝน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผน
งานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาชดเชยน้ํามันเชื้อ
เพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 20,000 บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสังคม
สงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และ
อื่นๆที่เกี่ยวของ ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสังคม
สงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

วันที่พิมพ : 26/8/2564  14:26:47 หนา : 72/103



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงหรือซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยูในทะเบียน
ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทุงฝน เชน คอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ลําโพง ฯลฯ ที่อาจเกิดการชํารุด เสีย
หาย หรือเสื่อมสภาพ โดยไมกระทบตอโครงสรางหลักของ
ครุภัณฑ์นั้น ตั้งไว 10,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสังคม
สงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  ธงชาติ เครื่องคิด
เลข เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ มูลี่ มานปรับแสง ซอง
เอกสาร น้ําหมึกปรินท์ และอื่นๆ  ตั้งไว 30,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในดานบริชุมชนและสังคม/แผนงานสังคม
สงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) เปนไปตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ําและยานพาหนะ อื่นๆ  ตั้ง
ไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดาน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน  ถุง
มือ สําลี ยาและเวชภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์ หนากากอนามัย และ
อื่นๆที่เกี่ยวของ  ตั้งไว  20,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนกับสังคม /แผนงานสังคม
สงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) เปนไปตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนดิสก์  แผนซีดี  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษตอเนื่อง แป้น
พิมพ์ เมาส์  โปรแกรมและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร์  ตั้งไว  25,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนกับสังคม /แผนงานสังคม
สงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) เปนไปตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 300,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

การอุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าและประปา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค คาธรรมเนียมคา
ขยายเขตไฟฟ้าและ/หรือติดตั้งสายดับระบบน้ํา
ประปา หมอ มิเตอร์ไฟฟ้า อื่นๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทุง
ฝน  ตั้งไว 300,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏ
ในดานการบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งาน
ไฟฟ้าและประปา/แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
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งานสวนสาธารณะ รวม 328,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 328,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 288,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางแรงงานราษฎรในการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษาสวนสาธารณะ
หนองแลง เชน งานดูแลบํารุงรักษาสนามหญา ตนไม ไมพุม 
ลานออกกําลังกาย เครื่องออกกําลังกาย ทําความสะอาดอาคารสถาน
ที่ ถนน ทางเดินตางๆ และอื่นๆ ตามที่เทศบาลตําบลทุงฝนกําหนด

จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางแรงงานราษฎร จํานวน 4 ราย ในการ
ดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษาสวนสาธารณะหนองแลง เชน งานดูแล
บํารุงรักษาสนามหญา ตนไม ไมพุม ลานออกกําลังกาย เครื่อง
ออกกําลังกาย ทําความสะอาดอาคารสถานที่ ถนน ทางเดิน
ตางๆ และอื่นๆ ตามที่เทศบาลตําบลทุงฝนกําหนด ตั้ง
ไว 288,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานสวน
สาธารณะ) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอลื่น และอื่นๆ ตั้งไว 20,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม/แผน
งานเคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ) เปนไปตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน เคียว สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน มีดตัดตนไม ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ใน
การขยายพันธ์ุพืช เชน ใบมีด เชือก และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้ง
ไว 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดาน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานสวน
สาธารณะ) เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,369,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,359,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,149,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดสวม) หรืออื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดสวม) หรือ
อื่นๆ  ตั้งไว  5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหดําเนินการในเรื่อง
ตางๆ

จํานวน 594,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหดําเนินการใน
เรื่องตางๆ เชน เก็บขนขยะ  กวาดทําความสะอาดตลาดสด
เทศบาล ถนน และทางเทาภายในเขตเทศบาล หรืออื่นๆ ตั้ง
ไว  594,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
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เพื่อจายเปนคาเชาที่ทิ้งขยะหรือทําลายขยะหรืออื่นๆ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาที่ทิ้งขยะหรือทําลายขยะหรืออื่นๆ ตามวัตถุ
ประสงค์ตั้งไว  450,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ตอ
เนื่อง พัสดุตางๆ ที่มีอยูในอัตราหรือทะเบียนพัสดุทุก
ประเภท เชน รถยนต์สวนกลาง รถบรรทุกขยะ  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ อื่นๆ เมื่อเกิดการชํารุดเสียหายซึ่งไมกระทบตอโครง
สรางหลักของพัสดุ ครุภัณฑ์นั้น  ตั้งไว  100,000  บาท  ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงาน
เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก น้ํากลั่น แบตเตอรรี่ พวงมาลัย เบาะ หมอน้ํา กระจกมอง
ขางไขควง ประแจ แมแรง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้ง
ไว 10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล) เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ําและยานพาหนะ อื่นๆ ตั้ง
ไว 200,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล)  เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์หรือตอเนื่องพัสดุ
ตางๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง เชน ซอมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะทายรถบรรทุก
ขยะ เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์
ใหม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) เปนไปตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขวดไมมัว หองครัวสะอาด อาหารปลอดภัย แมบานยุคใหม
ใสใจสิ่งแวดลอม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการขวดไมมัว หองครัว
สะอาด อาหารปลอดภัย แมบานยุคใหมใสใจสิ่งแวดลอม หรือ
โครงการอื่นที่เกี่ยวของ ตั้งไว 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน/แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมทอง
ถิ่น ระดับหมูบาน/ชุมชน หรือระดับตําบล หรืออื่นๆ ตั้ง
ไว  50,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได 24,000 บาท เงินอุด
หนุนทั่วไป 26,000 บาท (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565) เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ใน
ระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562  2) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แกไขเพิ่มเติม
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โครงการฝึกอบรมการจัดทํายาหมองสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและ
พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย
โอกาส คนไรที่พึ่ง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมการจัดทํายาหมอง
สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส คนไรที่พึ่ง หรือโครงการอื่น
ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎใน
ดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน/แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการอบรมฝึกอาชีพการทําอาหารและขนม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมฝึกอาชีพการทําอาหาร
และขนม หรือโครงการอื่นที่เกี่ยวของ ตั้งไว 60,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเขม
แข็งชุมชน/แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการประกอบติดตั้งตูแสดงสินคาชุมชน OTOP ภายในที่วาการ
อําเภอ/ศูนย์ราชการอําเภอทุงฝน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนอําเภอทุงฝนตามโครงการประกอบติดตั้งตูแสดงสินคา
ชุมชน OTOP ภายในที่วาการอําเภอ/ศูนย์ราชการอําเภอทุง
ฝน ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานสรางเสริมความเขาแข็งของ
ชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ หรือโครงการอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ ตั้งไว  50,000  บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม /แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ /งานกีฬา
และนันทนาการ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565)เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อื่นๆ      
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ ตักบาตรสงกรานต์สรงน้ําหลวงพอทองคํา รดน้ํารับพรผูสูง
อายุ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ ตักบาตรสงกรานต์สรงน้ําหลวงพอ
ทองคํา รดน้ํารับพรผูสูงอายุ ประจําปี 2565  ตั้ง
ไว 50,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ /งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น/ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

โครงการจัดงานประเพณีกอเจดีย์ทราย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีกอเจดีย์
ทราย ประจําปี 2565  ตั้งไว 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ /งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น/ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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โครงการจัดงานประเพณีลอยประทีปบูชานมัสการองค์ปฏิมาหลวง
พอทองคําสืบสานวัฒนธรรมทุงฝน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยประทีป
บูชานมัสการองค์ปฏิมาหลวงพอทองคําสืบสานวัฒนธรรมทุง
ฝน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ตั้งไว  50,000  บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม/แผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ /งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น/ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

โครงการถวายเทียนเนื่องในวันเขาพรรษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการถวายเทียนเนื่องในวันเขาพรรษา
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นประจําปีงบ
ประมาณ 2565 หรือโครงการอื่นๆ ตั้งไว 20,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ /งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น/ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2559 และระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีทองถิ่นไทยการสูขวัญบานสูขวัญ
เมือง เทศบาลตําบลทุงฝน, โครงการบายศรีสูขวัญบาน สูขวัญเมือง
อุดรธานี และพิธีรําบวงสรวง เพื่อฉลองวันที่ระลึกการกอตั้งเมือง
อุดรธานี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตาม โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีทองถิ่น
ไทยการสูขวัญบานสูขวัญเมือง เทศบาลตําบลทุงฝน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565, โครงการบายศรีสูขวัญบาน สูขวัญเมือง
อุดรธานี และพิธีรําบวงสรวง เพื่อฉลองวันที่ระลึกการกอตั้งเมือง
อุดรธานี ปีที่ 129 ประจําปี พ.ศ. 2565 หรือโครงการอื่นๆ  ตั้ง
ไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ /งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น/ ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 และระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานวันรําลึกการกอตั้งอําเภอทุงฝน จํานวน 50,000 บาท

เพื่ออุดหนุนอําเภอทุงฝนตามโครงการจัดงานวันรําลึกการกอตั้ง
อําเภอทุงฝน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้ง
ไว 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดาน
บริการชุมชนและสังคม/แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น) เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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โครงการอุดหนุนประเพณีทุงศรีเมือง จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนอําเภอทุงฝนตามโครงการอุดหนุนประเพณีทุงศรี
เมือง อุดรธานีผาหมี่ขิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้ง
ไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในดานบริการ
ชุมชนและสังคม/แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

อุดหนุนอําเภอทุงฝนตามโครงการจัดงานนมัสการหลวงพอทองคํา
อําเภอทุงฝน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่ออุดหนุนอําเภอทุงฝนตามโครงการจัดงานนมัสการหลวงพอ
ทองคําอําเภอทุงฝน ตั้งไว 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม/แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น) เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,804,490 บาท

งบบุคลากร รวม 1,556,490 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,556,490 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 695,190 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชางระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา, หัวหนาฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานชาง
ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา, นายชาง
โยธา (ปง/ชง)  จํานวน  1 อัตรา และตําแหนงอื่นๆ เงินเพิ่ม
อื่นๆ ตามสิทธิ์  ตั้งไว 695,190 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได  (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) เปน
ไปตามแผนอัตรากําลังสามปีและ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง นายชางโยธาปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา หรือ
ตําแหนงอื่น เงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิ์   ตั้งไว  21,300  บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ/ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา) เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลเรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ
และลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหาร
งานชางระดับตน), หัวหนาฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานชางระดับ
ตน), อื่นๆ ตามสิทธิ์  ตั้งไว  60,000  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) เปน
ไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 10) วันที่ 22 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง  คนงานทั่ว
ไป  จํานวน  5   อัตราและ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ (พจ.คุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงอื่นๆ เงินเพิ่ม
อื่นๆ ตามสิทธิ์  ตั้งไว  720,000  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ/ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) เปน
ไปตามแผนอัตรากําลังสามปี และตามประกาศ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง วัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง  คนงานทั่วไป  จํานวน  5  อัตรา และตําแหนง
อื่นๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิ์   ตั้งไว  60,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ/ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา) เปนไปตามประกาศ ก.ท. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับหลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง
ของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจาง
ประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 55,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  สําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นลูกจางประจําและพนักงานจาง เปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ตั้งไว  5,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ/ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

2. เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางตามพระ
ราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ อื่นๆ ตั้งไว 50,000
 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ/แผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก
ได  ตั้งไว  50,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดาน
การเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองและเลี้ยงรับรอง การตอนรับ บุคคล คณะ
บุคคล ในการตรวจราชการ ศึกษาดูงาน การประชุมตาง ๆ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานการเศรฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาชดเชยน้ํามันเชื้อ
เพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 30,000 บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แกไขเพิ่มเติม
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และ
อื่นๆที่เกี่ยวของ ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาบํารุงหรือซอมแซมพัสดุ  ครุภัณฑ์ตางๆ ที่อยูใน
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทุง
ฝน เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ เครื่องถาย
เอกสาร ฯลฯ ที่อาจเกิดการชํารุด  เสียหายหรือเสื่อมสภาพ ที่ไม
กระทบตอโครงสรางหลักของพัสดุ ครุภัณฑ์นั้น  ตั้ง
ไว 10,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก
งาน เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ ธงชาติ น้ําหมึก
ปรินท์ สมุดประวัติขาราชการ ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ ตรา
ยาง มูลี่ มานปรับแสง พรม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน และ
อื่นๆ ตั้งไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
ดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) เปน
ไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล ซีดีรอมไดร์ฟ ฮาร์
ดดิสก์ไดร์ฟ แป้นพิมพ์ เมาส์  และอื่นๆ  ตั้งไว 30,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ/แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา) เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผลคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
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นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
จัดซื้อจํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 23,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) จัดซื้อ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

งานก่อสร้าง รวม 5,644,050 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาบํารุงหรือซอมแซมทรัพย์สินประเภทตางๆ ที่อยูใน
บัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลทุงฝน เชน ถนน รางระบาย
น้ํา ยานพาหนะ ฯลฯ พัสดุ ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน หรืออื่นๆ ซึ่ง
อาจเกิดการชํารุด  เสียหาย เสื่อมสภาพ โดยความชํารุดเสียหาย
ไมกระทบตอโครงสรางหลักของครุภัณฑ์ ตั้งไว 50,000  บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ/แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสรางโครงสราง) เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ โคม
ไฟ โทรโขง เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า แผง
วงจร แผงบังคับทางไฟ แบตเตอรี่โซลาเซลล์ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ตั้งไว 70,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในดานการ
เศรฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง) เปนไป
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง น้ํามันทาไม ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย ยางมะตอยสําเร็จ
รูป อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เทปวัดระยะ โถสวม อางลาง
มือ หนากากใสเชื่อมเหล็ก และอื่นๆ ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ/แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง) เปนไปตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน ไขควง ประแจ แมแรง แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ํา
กลั่น เบาะ พวงมาลัย ครัช น้ํามันเบรก น็อต สกรู ฟิล์มกรอง
แสง สายไฮดรอลิค และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ตั้งไว 10,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ/แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง) เปนไปตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอลื่น และอื่นๆ ตั้งไว 50,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ/แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง) เปนไปตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 5,414,050 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,414,050 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก คสล. และ
ขยายผิวจราจร คสล. ถนนทุงฝนสามัคคี 5 หมูที่ 8 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 
จ.อุดรธานี

จํานวน 81,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา คสล
.พรอมบอพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนทุงฝน
สามัคคี 5 หมูที่ 8 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี กวาง
เฉลี่ย 0.80 ม. ความยาวไมนอยกวา 44 ม. หรือใหไดพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 32 ตร.ม. ตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ
. 1/2565 ตั้งไว 81,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
ดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ
สราง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก คสล. และ
ขยายผิวจราจร คสล.สายถนนสุขาพัฒนา 1 หมูที่ 3 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 41,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา คสล
.พรอมบอพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล.สายถนนสุขา
พัฒนา 1 หมูที่ 3 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี กวางเฉลี่ย 0.80 ม
. ความยาวไมนอยกวา 20.80 ม. หรือใหไดพื้นที่ขยายผิวจราจรไม
นอยกวา 14.72 ตร.ม. ตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ. 2/2565 ตั้ง
ไว 41,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง) เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
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โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก คสล.และ
ขยายผิวจราจร คสล. ซอยขางวัดสามัคคีธรรม (ขางเดียว) หมูที่ 4 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา คสล
.พรอมบอพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล. ซอยขางวัดสามัคคี
ธรรม (ขางเดียว) หมูที่ 4 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี กวาง
เฉลี่ย 1 ม. ความยาวไมนอยกวา 80 ม. หรือใหไดพื้นที่ขยายผิว
จราจรไมนอยกวา 75.52 ตร.ม. ตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ
. 3/2565 ตั้งไว 132,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ
สราง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก คสล.และ
ขยายผิวจราจร คสล. ถนนสายทางเขาวัดทิพย์วนาราม  หมูที่ 12 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 257,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา คสล
.พรอมบอพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล. ถนนสายทางเขาวัด
ทิพย์วนาราม หมูที่ 12 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี กวาง
เฉลี่ย 1 ม. ความยาวไมนอยกวา 151.50 ม. หรือใหไดพื้นที่ขยาย
ผิวจราจรไมนอยกวา 141.90 ตร.ม. ตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ
. 4/2565 ตั้งไว 257,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ
สราง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก คสล.และ
ขยายผิวจราจร คสล. สายถนนพัฒนภูมิ ชวงที่ 1 (ขางเดียว) หมูที่ 4 
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 182,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา คสล
.พรอมบอพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล. สายถนนพัฒน
ภูมิ ชวงที่ 1 (ขางเดียว) หมูที่ 4 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี กวางเฉลี่ย 1 ม. ความยาวไมนอยกวา 105 ม. หรือให
ไดพื้นที่ขยายผิวจราจรไมนอยกวา 97.96 ตร.ม. ตามแบบแปลน
เลขที่ ทตฝ. 5/2565 ตั้งไว 182,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานกอสราง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565
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โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก คสล. และขยาย
ผิวจราจร คสล. ถ.ศรีบูรพา 2 ขาง (ระหวางถนนแกนคํา
มูล-ชัยพฤกษ์) หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 273,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถ.ศรี
บูรพา 2 ขาง (ระหวางถนนแกนคํามูล-ชัยพฤกษ์) หมูที่ 9 ต.ทุง
ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี กวางเฉลี่ย 1 ม. ความยาวไมนอย
กวา 161.50 ม. หรือใหไดพื้นที่ขยายผิวจราจรไมนอย
กวา 151.26 ตร.ม. ตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ. 6/2565 ตั้ง
ไว 273,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง) เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก คสล. และขยาย
ผิวจราจร คสล. ถนนพรมพิมลนุสรณ์ (2 ขาง) (ระหวางถนนแกนคํา
มูล-ชัยพฤกษ์) หมูที่ 2 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 279,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนพรมพิมลนุ
สรณ์ (2 ขาง) (ระหวางถนนแกนคํามูล-ชัยพฤกษ์) หมูที่ 2 ต.ทุง
ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี กวางเฉลี่ย 1 ม. ความยาวไมนอย
กวา 158.50 ม. หรือใหไดพื้นที่ขยายผิวจราจรไมนอย
กวา 146.98 ตร.ม. ตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ. 7/2565 ตั้ง
ไว 279,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง) เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
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โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก คสล. และขยาย
ผิวจราจร คสล. สายซอยกํานัน (ขางเดียว) หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 
จ.อุดรธานี

จํานวน 172,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. สายซอยกํานัน (ขาง
เดียว) หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี กวางเฉลี่ย 0.80 ม
. ความยาวไมนอยกวา 91.46 ม. หรือใหไดพื้นที่ขยายผิวจราจรไม
นอยกวา 85.06 ตร.ม. ตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ. 8/2565 ตั้ง
ไว 172,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง) เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก คสล.ถนนทุงฝน
สามัคคี-คลองรอบหนองแลง หมูที่ 1,11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

จํานวน 187,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก คสล. ถนนทุงฝนสามัคคี-คลองรอบหนองแลง หมู
ที่ 1,11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี กวางเฉลี่ย 0.80 ม. ความ
ยาวไมนอยกวา 57.00 ม.  ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเลข
ที่ ทตฝ. 9/2565 ตั้งไว 187,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานกอสราง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565

โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก คสล.และขยาย
ผิวจราจร คสล. ถนนเวียงสะอาด (ขางเดียว) (ระหวางถนนแกนคํามูล 
- ถนนชัยพฤกษ์) หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 149,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล. ถนนเวียง
สะอาด (ขางเดียว) (ระหวางถนนแกนคํามูล - ถนนชัยพฤกษ์) หมู
ที่ 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี กวางเฉลี่ย 1 ม. ความยาวไม
นอยกวา 85.50 ม. หรือใหไดพื้นที่ขยายผิวจราจรไมนอย
กวา 79.74 ตร.ม. ตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ. 10/2565 ตั้ง
ไว 149,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง) เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
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โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก คสล.และขยาย
ผิวจราจร คสล. ถนนเวียงสะอาด (ขางเดียว) (ระหวางถนนแกนคํามูล 
- ถนนวุฒิเดช) หมูที่ 2 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 158,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล. ถนนเวียง
สะอาด (ขางเดียว) (ระหวางถนนแกนคํามูล - ถนนวุฒิเดช) หมู
ที่ 2 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี กวางเฉลี่ย 1.50 ม. ความยาว
ไมนอยกวา 81.80 ม. หรือใหไดพื้นที่ขยายผิวจราจรไมนอย
กวา 116.94 ตร.ม. ตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ. 11/2565 ตั้ง
ไว 158,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง) เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

โครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก คสล.และขยาย
ผิวจราจร คสล. สายถนนแสงอรุณ (ขางเดียว) (ระหวางถนนศรี
ฤทธิวงศ์-ถนนพรมพิมลนุสรณ์) หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 161,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสราง งานวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล. สายถนน
แสงอรุณ (ขางเดียว) (ระหวางถนนศรีฤทธิวงศ์-ถนนพรมพิมลนุ
สรณ์) หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี กวางเฉลี่ย 1.50 ม
. ความยาวไมนอยกวา 86.30 ม. หรือใหไดพื้นที่ขยายผิวจราจรไม
นอยกวา 124.33 ตร.ม. ตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ. 12/2565 ตั้ง
ไว 161,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง) เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
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โครงการกอสราง ถนน คสล. ถนนกัญญารักษ์ - ทางหลวงชนบท  
หมูที่ 4 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสราง ถนน คสล. ถนนกัญญา
รักษ์ - ทางหลวงชนบท หมูที่ 4 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี กวาง 4 ม. ยาว 12 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 48.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนมาตรฐาน
กรมการปกครอง รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ
. 13/2565 ตั้งไว 29,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานกอสราง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565

โครงการกอสราง ถนน คสล. ถนนปัญจะมาศ - ทางหลวงชนบท   
หมูที่ 4 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 41,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสราง ถนน คสล. ถนนปัญจะ
มาศ - ทางหลวงชนบท หมูที่ 4 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี  กวาง 4 ม. ยาว 15 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 60.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนมาตรฐาน
กรมการปกครอง รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ทตฝ
. 14/2565 ตั้งไว 41,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ
สราง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

โครงการกอสรางงานขยายผิวจราจร ถนน คสล.สายถนนสุขาพัฒนา 
- ทางหลวงชนบท หมูที่ 3 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 273,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางงานขยายผิว
จราจร ถนน คสล.สายถนนสุขาพัฒนา - ทางหลวงชนบท หมู
ที่ 3 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี  1) กวาง 1 ม
. หนา 0.15 (2 ขาง) ระยะทาง 169.50 ม.  2) ทางเชื่อม คสล
. กวาง 5 ม. ยาว 23 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 458 ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0-0.50 ม. ตามแบบ
แปลนมาตรฐานกรมการปกครอง รายละเอียดตามแบบแปลน เลข
ที่ ทตฝ. 15/2565 ตั้งไว 273,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานกอสราง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565
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โครงการกอสรางถนน คสล. ชอยรวมใจพัฒนา 1 หมูที่ 8 ต.ทุงฝน อ
.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 113,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. ชอยรวมใจ
พัฒนา 1 หมูที่ 8 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี กวาง 3 ม
. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0-0.50 ม. หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 195 ตร.ม. ตามแบบแปลนมาตรฐาน
กรมการปกครอง รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ ทตฝ
. 16/2565 ตั้งไว 113,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ
สราง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสีเลาพัฒนา - วัดทุงสวาง หมูที่ 1 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสีเลา
พัฒนา - วัดทุงสวาง หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี กวาง 4 ม. ยาว 42.40 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรัง
ขางละ 0-0.50 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 169.60 ตร
.ม. ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมการปกครอง รายละเอียดตาม
แบบแปลน เลขที่ ทตฝ. 17/2565 ตั้งไว 96,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา/งานกอสราง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเขตสมบัติ - ถนนรอบหนองแลง 
หมูที่ 1
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 122,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเขต
สมบัติ - ถนนรอบหนองแลง หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี กวาง 5 ม. ยาว 42.30 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรัง
ขางละ 0-0.50 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 211.50 ตร
.ม. ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ทตฝ
. 18/2565 ตั้งไว 122,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ
สราง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
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โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนพิลาพันธ์ - ถนนรอบหนองแลง หมู
ที่ 1
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 112,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
พิลาพันธ์ - ถนนรอบหนองแลง หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี กวาง 5 ม. ยาว 38.80 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรัง
ขางละ 0-0.50 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 194 ตร.ม
. ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ทตฝ
. 19/2565 ตั้งไว 112,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ
สราง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนโพธิ์ศรีสุขสะบาย - ถนนรอบหนอง
แลง หมูที่ 1
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. ถนนโพธิ์ศรีสุข
สะบาย - ถนนรอบหนองแลง หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี กวาง 5 ม. ยาว 14.50 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรัง
ขางละ 0-0.50 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 72.50 ตร.ม
. ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมการปกครอง รายละเอียดตามแบบ
แปลน เลขที่ ทตฝ. 20/2565 ตั้งไว 46,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา/งานกอสราง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565

โครงการกอสรางถนน คสล. ทางไปเกาะแกว หมูที่ 3 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 202,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. ทางไปเกาะ
แกว หมูที่ 3 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี กวาง 4 ม. ยาว 70 ม
. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0-0.50 ม. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 280 ตร.ม. ตามแบบแแปลนมาตรฐาน
กรมการปกครอง รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ ทตฝ
. 21/2565 ตั้งไว 202,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ
สราง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
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โครงการกอสรางถนน คสล. สายถนนพิทักษ์ประชาราษฎร์ (ชวงที่ 3) 
หมูที่ 11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 216,050 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. สายถนน
พิทักษ์ประชาราษฎร์ (ชวงที่ 3) หมูที่ 11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี กวาง 4 ม. ยาว 95.50 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรัง
ขางละ 0-0.50 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 382.00 ตร
.ม. ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ทตฝ
. 22/2565 ตั้งไว 216,050 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ
สราง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

โครงการกอสรางถนน ถนนลูกรัง สายถนนสุทเทวี -วัดทุงสวาง (ชวง
ที่ 1) ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 283,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนน ถนนลูกรัง สายถนนสุ
ทเทวี -วัดทุงสวาง (ชวงที่ 1) ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี กวาง 4 ม. ยาว 650 ม. หนา 0.30 ม. หรือมีพื้นที่จราจร
ไมนอยกวา 2,600 ตร.ม. ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมการ
ปกครอง รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ ทตฝ. 23/2565 ตั้ง
ไว 283,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง) เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายแยกถนนทุงฝน-โนนสะอาด เขาสวน
สาธารณะหนองแลง หมูที่ 11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนนลูกรัง สายแยกถนน
ทุงฝน-โนนสะอาด เขาสวนสาธารณะหนองแลง หมูที่ 11 ต.ทุง
ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี กวาง 4 ม. ยาว 158 ม. หนา 0.30 ม
. หรือมีพื้นที่จราจรลูกรังไมนอยกวา 632 ตร.ม. ตามแบบแปลน
เลขที่ ทตฝ. 24/2565 ตั้งไว 160,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา/งานกอสราง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต  ถนนทุงฝน
สามัคคีหมู 1,8 และ 11 (ชวงที่ 1) ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 1,050,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลติก
คอนกรีต ถนนทุงฝนสามัคคีหมู 1,8 และ 11 (ชวงที่ 1) ต.ทุงฝน อ
.ทุงฝน จ.อุดรธานี กวางเฉลี่ยขางละ 7 ม. ระยะทาง
รวม 0.270 กม. หนา 4 ซม. ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ ทตฝ
. 25/2565 ตั้งไว 1,050,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ
สราง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนภายใน
สํานักงานเทศบาลตําบลทุงฝน หมูที่ 11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนภายในสํานักงานเทศบาลตําบลทุงฝน หมูที่ 11 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี กวาง 6 ม. ยาว 83 ม. หนา 0.15 ม
. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 886.84 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนมาตรฐานกรมการปกครอง รายละเอียดตามแบบแปลน เลข
ที่ ทตฝ. 26/2565 ตั้งไว 499,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งานกอสราง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ตั้ง
ไว 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 96,430 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 3,570 บาท (ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ/แผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง) เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุดที่ กค0405.2/ว110 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 678,000

คาชําระหนี้เงินกู 3,024,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,240

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

256,000

เงินสํารองจาย 500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,800,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 150,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 10,020,000

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตแหง
ประเทศไทย

60,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

912,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

150,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 678,000

คาชําระหนี้เงินกู 3,024,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,240

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

256,000

เงินสํารองจาย 500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,800,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 150,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 10,020,000

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตแหง
ประเทศไทย

60,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

912,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

150,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 827,700 248,280

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,016,000 788,040 1,188,000 108,000

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

5,223,870 4,131,540 1,265,220 915,600

เงินประจําตําแหนง 384,000 127,200 42,000 60,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

25,380 68,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

204,000 114,000 132,000 12,000

เงินวิทยฐานะ 109,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน คาเชาบาน 120,000 48,000 48,000

วันที่พิมพ : 26/8/2564  09:25:18 หนา : 3/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 1,075,980

คาตอบแทนพนักงานจาง 720,000 4,820,040

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

695,190 12,231,420

เงินประจําตําแหนง 60,000 673,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

21,300 115,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

60,000 522,000

เงินวิทยฐานะ 109,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน คาเชาบาน 216,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

55,000 60,000 10,000 5,000 125,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

110,000 25,000 30,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000 100,000 10,000 10,000 10,000 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

110,000 10,000 10,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

55,000 310,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

50,000 215,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 360,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางแรงงานราษฎรใน
การดูแล ปรับปรุง บํารุง
รักษาสวนสาธารณะ
หนองแลง เชน งานดูแล
บํารุงรักษาสนามหญา 
ตนไม ไมพุม ลานออก
กําลังกาย เครื่องออก
กําลังกาย ทําความ
สะอาดอาคารสถานที่ 
ถนน ทางเดินตางๆ และ
อื่นๆ ตามที่เทศบาล
ตําบลทุงฝนกําหนด

288,000

คาจางเหมาบริการ 18,000

คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกในการ
จัดทําเอกสารการ
ประเมินความพึงพอใจ

30,000

คาใชจายเดินทางไป
ราชการ

20,000

คาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

80,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

110,000 30,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางแรงงานราษฎรใน
การดูแล ปรับปรุง บํารุง
รักษาสวนสาธารณะ
หนองแลง เชน งานดูแล
บํารุงรักษาสนามหญา 
ตนไม ไมพุม ลานออก
กําลังกาย เครื่องออก
กําลังกาย ทําความ
สะอาดอาคารสถานที่ 
ถนน ทางเดินตางๆ และ
อื่นๆ ตามที่เทศบาล
ตําบลทุงฝนกําหนด

288,000

คาจางเหมาบริการ 18,000

คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกในการ
จัดทําเอกสารการ
ประเมินความพึงพอใจ

30,000

คาใชจายเดินทางไป
ราชการ

20,000

คาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

80,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 190,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
หนาที่สํารวจและขึ้น
ทะเบียนจํานวนสุนัข
และแมว

9,600

คาถายเอกสาร คาเชา
เครื่องถายเอกสาร คา
เขาเลม คาจางเหมาจัด
ทําเอกสารประชา
สัมพันธ์ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

30,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

60,000 10,000 10,000 10,000

โครงการ ตัก
บาตรสงกรานต์สรงน้ํา
หลวงพอทองคํา รดน้ํา
รับพรผูสูงอายุ

โครงการขวดไมมัว หอง
ครัวสะอาด อาหาร
ปลอดภัย แมบานยุค
ใหมใสใจสิ่งแวดลอม

20,000

โครงการเขารวมแขงขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตอําเภอทุงฝน

10,000

โครงการแขงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
หนาที่สํารวจและขึ้น
ทะเบียนจํานวนสุนัข
และแมว

9,600

คาถายเอกสาร คาเชา
เครื่องถายเอกสาร คา
เขาเลม คาจางเหมาจัด
ทําเอกสารประชา
สัมพันธ์ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

30,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

10,000 100,000

โครงการ ตัก
บาตรสงกรานต์สรงน้ํา
หลวงพอทองคํา รดน้ํา
รับพรผูสูงอายุ

50,000 50,000

โครงการขวดไมมัว หอง
ครัวสะอาด อาหาร
ปลอดภัย แมบานยุค
ใหมใสใจสิ่งแวดลอม

20,000

โครงการเขารวมแขงขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตอําเภอทุงฝน

10,000

โครงการแขงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการขยะโดย
ชุมชน,โครงการรณรงค์
ปลูกจิตสํานึกในการ
กําจัดขยะมูลฝอยโดย
ชุมชน,โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยโดย
ชุมชนดวยมือและใจเรา

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีกอเจดีย์ทราย

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยประทีป
บูชานมัสการองค์ปฏิมา
หลวงพอทองคําสืบสาน
วัฒนธรรมทุงฝน

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ อื่น ๆ

80,000

โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมทองถิ่น

50,000

โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการประชาชนใน
ชวงเทศกาลวันสําคัญ

50,000

โครงการถวายเทียน
เนื่องในวันเขาพรรษา
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการขยะโดย
ชุมชน,โครงการรณรงค์
ปลูกจิตสํานึกในการ
กําจัดขยะมูลฝอยโดย
ชุมชน,โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยโดย
ชุมชนดวยมือและใจเรา

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีกอเจดีย์ทราย

20,000 20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยประทีป
บูชานมัสการองค์ปฏิมา
หลวงพอทองคําสืบสาน
วัฒนธรรมทุงฝน

50,000 50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ อื่น ๆ

80,000

โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมทองถิ่น

50,000

โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการประชาชนใน
ชวงเทศกาลวันสําคัญ

50,000

โครงการถวายเทียน
เนื่องในวันเขาพรรษา
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริการภาษีถึง
ประตูหนาบานและการ
ประชาสัมพันธ์ภาษีเงิน
รายไดทองถิ่น

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
จัดทํายาหมองสมุนไพร
ไทยเพื่อสุขภาพและ
พัฒนาอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ผูสูง
อายุ ผูพิการ ผูดอย
โอกาส คนไรที่พึ่ง

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวน อปพร.

70,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง และ
ประชาชน

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,766,450
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริการภาษีถึง
ประตูหนาบานและการ
ประชาสัมพันธ์ภาษีเงิน
รายไดทองถิ่น

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
จัดทํายาหมองสมุนไพร
ไทยเพื่อสุขภาพและ
พัฒนาอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ผูสูง
อายุ ผูพิการ ผูดอย
โอกาส คนไรที่พึ่ง

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวน อปพร.

70,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง และ
ประชาชน

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,766,450
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีทองถิ่นไทย
การสูขวัญบานสูขวัญ
เมือง เทศบาลตําบลทุง
ฝน, โครงการบายศรีสู
ขวัญบาน สูขวัญเมือง
อุดรธานี และพิธีรําบวง
สรวง เพื่อฉลองวันที่
ระลึกการกอตั้งเมือง
อุดรธานี

โครงการอบรมคณะ
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งและเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย 
อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจําที่เลือกตั้งหนวย
เลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลทุงฝน
และนายกเทศมนตรี
ตําบลทุงฝน

70,000

โครงการอบรมผู
ประกอบการดาน
สุขาภิบาลอาหาร

30,000

โครงการอบรมฝึกอาชีพ
การทําอาหารและขนม

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีทองถิ่นไทย
การสูขวัญบานสูขวัญ
เมือง เทศบาลตําบลทุง
ฝน, โครงการบายศรีสู
ขวัญบาน สูขวัญเมือง
อุดรธานี และพิธีรําบวง
สรวง เพื่อฉลองวันที่
ระลึกการกอตั้งเมือง
อุดรธานี

30,000 30,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งและเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย 
อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจําที่เลือกตั้งหนวย
เลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลทุงฝน
และนายกเทศมนตรี
ตําบลทุงฝน

70,000

โครงการอบรมผู
ประกอบการดาน
สุขาภิบาลอาหาร

30,000

โครงการอบรมฝึกอาชีพ
การทําอาหารและขนม

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

จางเหมาบริการ คา
โฆษณาและเผยแพร คา
ถายเอกสาร เขาเลม
และอื่นๆ

30,000

เพื่อจายเป็นคาจาง
เหมาบริการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล(ดูดสวม) หรือ
อื่นๆ

5,000

เพื่อจายเป็นคาจาง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกใหดําเนินการใน
เรื่องตางๆ

594,000

เพื่อจายเป็นคาเชาที่ทิ้ง
ขยะหรือทําลายขยะ
หรืออื่นๆ

450,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 95,000 25,000 20,000 25,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 72,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 35,000 1,782,485 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 50,000 10,000 10,000 220,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

จางเหมาบริการ คา
โฆษณาและเผยแพร คา
ถายเอกสาร เขาเลม
และอื่นๆ

30,000

เพื่อจายเป็นคาจาง
เหมาบริการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล(ดูดสวม) หรือ
อื่นๆ

5,000

เพื่อจายเป็นคาจาง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกใหดําเนินการใน
เรื่องตางๆ

594,000

เพื่อจายเป็นคาเชาที่ทิ้ง
ขยะหรือทําลายขยะ
หรืออื่นๆ

450,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 50,000 50,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 195,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 72,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 1,867,485

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 440,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

200,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 175,000 50,000 40,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

12,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 100,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000

คาไฟฟ้า 600,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

220,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 325,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

12,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 100,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000

คาไฟฟ้า 600,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จอรับภาพโปรเจคเตอร์ 
แบบขาตั้ง ขนาดไมนอย
กวา 183*244 cm

8,500

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All 
in one สําหรับงาน
ประมวลผล สําหรับครู 
ศพด. ทั้ง 2 ศูนย์ 
จํานวน 2 เครื่อง

46,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in 
one สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง

23,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in 
one สําหรับงาน
ประมวลผล สําหรับ
บุคลากรกองการศึกษาฯ 
จํานวน 1 เครื่อง

23,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล *แบบที่ 
2 จอแสดงภาพไมนอย
กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จอรับภาพโปรเจคเตอร์ 
แบบขาตั้ง ขนาดไมนอย
กวา 183*244 cm

8,500

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All 
in one สําหรับงาน
ประมวลผล สําหรับครู 
ศพด. ทั้ง 2 ศูนย์ 
จํานวน 2 เครื่อง

46,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in 
one สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง

23,000 46,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in 
one สําหรับงาน
ประมวลผล สําหรับ
บุคลากรกองการศึกษาฯ 
จํานวน 1 เครื่อง

23,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล *แบบที่ 
2 จอแสดงภาพไมนอย
กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

4,300

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 2 
เครื่อง

8,600

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์
โปรเจคเตอร์ ขนาด 
4,000 ANSI Lumens

33,600

จัดซื้อตูเก็บเอกสารบาน
เลื่อนแบบเหล็ก (กระจก
ใส) แบบแยกสวน 
จํานวน 6 ตัว

30,000

จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ
แยกสวน จํานวน 6 ตัว

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

4,300

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 2 
เครื่อง

8,600

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์
โปรเจคเตอร์ ขนาด 
4,000 ANSI Lumens

33,600

จัดซื้อตูเก็บเอกสารบาน
เลื่อนแบบเหล็ก (กระจก
ใส) แบบแยกสวน 
จํานวน 6 ตัว

30,000

จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ
แยกสวน จํานวน 6 ตัว

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) 
ขนาด 1 ตัน  ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 
2400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต์ ขับ
เคลื่อน 2 ลอ แบบดับ
เบิ้ลแค็บ

854,000

ซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ 
ประเภทตางๆ ที่อยูใน
ทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาลตําบลทุงฝน

10,000

ซอมแซมพัสดุครุภัณฑ์
พัสดุซุมพระเกียรติตางๆ 
รถยนต์สวนกลาง อื่น ๆ

10,000

เพื่อจายเป็นคาบํารุง
รักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ์หรือตอเนื่อง
พัสดุตางๆ

10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) 
ขนาด 1 ตัน  ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 
2400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต์ ขับ
เคลื่อน 2 ลอ แบบดับ
เบิ้ลแค็บ

854,000

ซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ 
ประเภทตางๆ ที่อยูใน
ทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาลตําบลทุงฝน

10,000

ซอมแซมพัสดุครุภัณฑ์
พัสดุซุมพระเกียรติตางๆ 
รถยนต์สวนกลาง อื่น ๆ

10,000

เพื่อจายเป็นคาบํารุง
รักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ์หรือตอเนื่อง
พัสดุตางๆ

10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ํา คสล
.พรอมบอพัก คสล. และ
ขยายผิวจราจร คสล. 
ถนนทุงฝนสามัคคี 5 หมู
ที่ 8 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ํา คสล
.พรอมบอพัก คสล. และ
ขยายผิวจราจร คสล
.สายถนนสุขาพัฒนา 1 
หมูที่ 3 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ํา คสล
.พรอมบอพัก คสล.และ
ขยายผิวจราจร คสล. 
ซอยขางวัดสามัคคีธรรม 
(ขางเดียว) หมูที่ 4 ต.ทุง
ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

วันที่พิมพ : 26/8/2564  09:25:18 หนา : 27/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ํา คสล
.พรอมบอพัก คสล. และ
ขยายผิวจราจร คสล. 
ถนนทุงฝนสามัคคี 5 หมู
ที่ 8 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

81,000 81,000

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ํา คสล
.พรอมบอพัก คสล. และ
ขยายผิวจราจร คสล
.สายถนนสุขาพัฒนา 1 
หมูที่ 3 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

41,000 41,000

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ํา คสล
.พรอมบอพัก คสล.และ
ขยายผิวจราจร คสล. 
ซอยขางวัดสามัคคีธรรม 
(ขางเดียว) หมูที่ 4 ต.ทุง
ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

132,000 132,000

วันที่พิมพ : 26/8/2564  09:25:18 หนา : 28/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ํา คสล
.พรอมบอพัก คสล.และ
ขยายผิวจราจร คสล. 
ถนนสายทางเขาวัดทิพย์
วนาราม  หมูที่ 12 ต.ทุง
ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ํา คสล
.พรอมบอพัก คสล.และ
ขยายผิวจราจร คสล. 
สายถนนพัฒนภูมิ ชวงที่ 
1 (ขางเดียว) หมูที่ 4 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ําพรอม
บอพัก คสล. และขยาย
ผิวจราจร คสล. ถ.ศรี
บูรพา 2 ขาง (ระหวาง
ถนนแกนคํา
มูล-ชัยพฤกษ์) หมูที่ 9 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

วันที่พิมพ : 26/8/2564  09:25:18 หนา : 29/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ํา คสล
.พรอมบอพัก คสล.และ
ขยายผิวจราจร คสล. 
ถนนสายทางเขาวัดทิพย์
วนาราม  หมูที่ 12 ต.ทุง
ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

257,000 257,000

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ํา คสล
.พรอมบอพัก คสล.และ
ขยายผิวจราจร คสล. 
สายถนนพัฒนภูมิ ชวงที่ 
1 (ขางเดียว) หมูที่ 4 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

182,000 182,000

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ําพรอม
บอพัก คสล. และขยาย
ผิวจราจร คสล. ถ.ศรี
บูรพา 2 ขาง (ระหวาง
ถนนแกนคํา
มูล-ชัยพฤกษ์) หมูที่ 9 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

273,000 273,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ําพรอม
บอพัก คสล. และขยาย
ผิวจราจร คสล. ถนน
พรมพิมลนุสรณ์ (2 ขาง) 
(ระหวางถนนแกนคํา
มูล-ชัยพฤกษ์) หมูที่ 2 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ําพรอม
บอพัก คสล. และขยาย
ผิวจราจร คสล. สาย
ซอยกํานัน (ขางเดียว) 
หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ําพรอม
บอพัก คสล.ถนนทุงฝน
สามัคคี-คลองรอบหนอง
แลง หมูที่ 1,11 ต.ทุงฝน 
อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

วันที่พิมพ : 26/8/2564  09:25:18 หนา : 31/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ําพรอม
บอพัก คสล. และขยาย
ผิวจราจร คสล. ถนน
พรมพิมลนุสรณ์ (2 ขาง) 
(ระหวางถนนแกนคํา
มูล-ชัยพฤกษ์) หมูที่ 2 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

279,000 279,000

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ําพรอม
บอพัก คสล. และขยาย
ผิวจราจร คสล. สาย
ซอยกํานัน (ขางเดียว) 
หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

172,000 172,000

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ําพรอม
บอพัก คสล.ถนนทุงฝน
สามัคคี-คลองรอบหนอง
แลง หมูที่ 1,11 ต.ทุงฝน 
อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

187,000 187,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ําพรอม
บอพัก คสล.และขยาย
ผิวจราจร คสล. ถนน
เวียงสะอาด (ขางเดียว) 
(ระหวางถนนแกนคํามูล 
- ถนนชัยพฤกษ์) หมูที่ 
9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ําพรอม
บอพัก คสล.และขยาย
ผิวจราจร คสล. ถนน
เวียงสะอาด (ขางเดียว) 
(ระหวางถนนแกนคํามูล 
- ถนนวุฒิเดช) หมูที่ 2 
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ําพรอม
บอพัก คสล.และขยาย
ผิวจราจร คสล. ถนน
เวียงสะอาด (ขางเดียว) 
(ระหวางถนนแกนคํามูล 
- ถนนชัยพฤกษ์) หมูที่ 
9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

149,000 149,000

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ําพรอม
บอพัก คสล.และขยาย
ผิวจราจร คสล. ถนน
เวียงสะอาด (ขางเดียว) 
(ระหวางถนนแกนคํามูล 
- ถนนวุฒิเดช) หมูที่ 2 
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

158,000 158,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ําพรอม
บอพัก คสล.และขยาย
ผิวจราจร คสล. สาย
ถนนแสงอรุณ (ขาง
เดียว) (ระหวางถนนศรี
ฤทธิวงศ์-ถนนพรมพิมล
นุสรณ์) หมูที่ 9 ต.ทุงฝน 
อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

โครงการกอสราง ถนน 
คสล. ถนนกัญญารักษ์ - 
ทางหลวงชนบท  หมูที่ 
4 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

โครงการกอสราง ถนน 
คสล. ถนนปัญจะมาศ - 
ทางหลวงชนบท   หมูที่ 
4 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

โครงการกอสรางงาน
ขยายผิวจราจร ถนน 
คสล.สายถนนสุขา
พัฒนา - ทางหลวง
ชนบท หมูที่ 3 ต.ทุงฝน 
อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสราง งาน
วางทอระบายน้ําพรอม
บอพัก คสล.และขยาย
ผิวจราจร คสล. สาย
ถนนแสงอรุณ (ขาง
เดียว) (ระหวางถนนศรี
ฤทธิวงศ์-ถนนพรมพิมล
นุสรณ์) หมูที่ 9 ต.ทุงฝน 
อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

161,000 161,000

โครงการกอสราง ถนน 
คสล. ถนนกัญญารักษ์ - 
ทางหลวงชนบท  หมูที่ 
4 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

29,000 29,000

โครงการกอสราง ถนน 
คสล. ถนนปัญจะมาศ - 
ทางหลวงชนบท   หมูที่ 
4 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

41,000 41,000

โครงการกอสรางงาน
ขยายผิวจราจร ถนน 
คสล.สายถนนสุขา
พัฒนา - ทางหลวง
ชนบท หมูที่ 3 ต.ทุงฝน 
อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

273,000 273,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ชอยรวมใจพัฒนา 
1 หมูที่ 8 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยสีเลาพัฒนา - 
วัดทุงสวาง หมูที่ 1 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนเขตสมบัติ - 
ถนนรอบหนองแลง หมู
ที่ 1
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนพิลาพันธ์ - 
ถนนรอบหนองแลง หมู
ที่ 1
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ชอยรวมใจพัฒนา 
1 หมูที่ 8 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

113,000 113,000

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยสีเลาพัฒนา - 
วัดทุงสวาง หมูที่ 1 ต
.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

96,000 96,000

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนเขตสมบัติ - 
ถนนรอบหนองแลง หมู
ที่ 1
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

122,000 122,000

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนพิลาพันธ์ - 
ถนนรอบหนองแลง หมู
ที่ 1
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

112,000 112,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนโพธิ์ศรีสุขสะ
บาย - ถนนรอบหนอง
แลง หมูที่ 1
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ทางไปเกาะแกว 
หมูที่ 3 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายถนนพิทักษ์
ประชาราษฎร์ (ชวงที่ 3) 
หมูที่ 11 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

โครงการกอสรางถนน 
ถนนลูกรัง สายถนนสุ
ทเทวี -วัดทุงสวาง (ชวง
ที่ 1) ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 
จ.อุดรธานี

โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง สายแยกถนนทุง
ฝน-โนนสะอาด เขาสวน
สาธารณะหนองแลง หมู
ที่ 11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 
จ.อุดรธานี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนโพธิ์ศรีสุขสะ
บาย - ถนนรอบหนอง
แลง หมูที่ 1
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ
.อุดรธานี

46,000 46,000

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ทางไปเกาะแกว 
หมูที่ 3 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

202,000 202,000

โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายถนนพิทักษ์
ประชาราษฎร์ (ชวงที่ 3) 
หมูที่ 11 ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

210,050 210,050

โครงการกอสรางถนน 
ถนนลูกรัง สายถนนสุ
ทเทวี -วัดทุงสวาง (ชวง
ที่ 1) ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 
จ.อุดรธานี

283,000 283,000

โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง สายแยกถนนทุง
ฝน-โนนสะอาด เขาสวน
สาธารณะหนองแลง หมู
ที่ 11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน 
จ.อุดรธานี

160,000 160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร แบบแอสฟัลติก
คอนกรีต  ถนนทุงฝน
สามัคคีหมู 1,8 และ 11 
(ชวงที่ 1) ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนภายใน
สํานักงานเทศบาลตําบล
ทุงฝน หมูที่ 11 ต.ทุงฝน 
อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

การอุดหนุนงบประมาณ
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ
ประปา

300,000

โครงการจัดงานวันรําลึก
การกอตั้งอําเภอทุงฝน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร แบบแอสฟัลติก
คอนกรีต  ถนนทุงฝน
สามัคคีหมู 1,8 และ 11 
(ชวงที่ 1) ต.ทุงฝน อ.ทุง
ฝน จ.อุดรธานี

1,050,000 1,050,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนภายใน
สํานักงานเทศบาลตําบล
ทุงฝน หมูที่ 11 ต.ทุงฝน 
อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

505,000 505,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

การอุดหนุนงบประมาณ
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ
ประปา

300,000

โครงการจัดงานวันรําลึก
การกอตั้งอําเภอทุงฝน

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการประกอบติดตั้ง
ตูแสดงสินคาชุมชน 
OTOP ภายในที่วาการ
อําเภอ/ศูนย์ราชการ
อําเภอทุงฝน

10,000

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

160,000

โครงการสรางเครือขาย
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการป้องกัน
ผูป่วยจิตเวชกอเหตุ
อาชญากรรม

12,375

โครงการอุดหนุน
ประเพณีทุงศรีเมือง

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหแกเด็กนัก
เรียนโรงเรียนอนุบาลทุง
ฝน  โรงเรียนบานโนน
สะอาด  และโรงเรียน
บานธาตุนอยกอสําราญ

2,919,000

อุดหนุนเทศบาลตําบล
ทุงใหญตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมของ
องค์ปกครองสวนทอง
ถิ่น

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการประกอบติดตั้ง
ตูแสดงสินคาชุมชน 
OTOP ภายในที่วาการ
อําเภอ/ศูนย์ราชการ
อําเภอทุงฝน

10,000

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

160,000

โครงการสรางเครือขาย
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการป้องกัน
ผูป่วยจิตเวชกอเหตุ
อาชญากรรม

12,375

โครงการอุดหนุน
ประเพณีทุงศรีเมือง

30,000 30,000

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหแกเด็กนัก
เรียนโรงเรียนอนุบาลทุง
ฝน  โรงเรียนบานโนน
สะอาด  และโรงเรียน
บานธาตุนอยกอสําราญ

2,919,000

อุดหนุนเทศบาลตําบล
ทุงใหญตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมของ
องค์ปกครองสวนทอง
ถิ่น

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอทุงฝน ตาม
โครงการ การศึกษาเพื่อ
ตอตานการใชยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.)

30,000

อุดหนุนอําเภอทุงฝน 
ตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธีและวันสําคัญตางๆ

50,000

อุดหนุนอําเภอทุงฝน
ตามโครงการจัดงาน
นมัสการหลวงพอ
ทองคําอําเภอทุงฝน

รวม 17,560,240 13,861,990 1,332,075 12,157,815 3,678,740 1,403,600 1,997,000 160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอทุงฝน ตาม
โครงการ การศึกษาเพื่อ
ตอตานการใชยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.)

30,000

อุดหนุนอําเภอทุงฝน 
ตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธีและวันสําคัญตางๆ

50,000

อุดหนุนอําเภอทุงฝน
ตามโครงการจัดงาน
นมัสการหลวงพอ
ทองคําอําเภอทุงฝน

100,000 100,000

รวม 400,000 7,448,540 60,000,000
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