
 
 

 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

เรื่อง ประกาศข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
...............................................................................................  

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 วรรค 3  และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภา 

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 39 ประกอบกับ มติประชุมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว สมัยสามัญ 
(สมัยที่ ๓) ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม ๒๕63 และได้รับการอนุมัติจากนายอ าเภอ
เมืองปาน ตามหนังสืออ าเภอเมืองปาน ที ่ลป 0023.11/3030 ลงวันที่ 11  กันยายน ๒๕63  นั้น 

 
ดังนั้น   เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ และการด าเนินการเป็นไปตามข้อบัญญัติต าบล   เรื่อง  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และตามระเบียบ ข้อบัญญัติ กฎหมาย จึงขอประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  

 
ทั้งนี้  มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ     ณ   วันที่  15  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 

 
(นายนวพล  จะงาม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อบัญญัติต าบล 
 

 
 

         

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
        

         

         

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 

  
 



         

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
เขต/อ าเภอ เมืองปาน    จังหวัดล าปาง 

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

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล - 
  เขต/อ าเภอ เมืองปาน  จังหวัดล าปาง  -     

      

   

พื้นที่ 178.00 ตารางกิโลเมตร 

   

ประชากรทั้งหมด 8,577 คน 

ชาย 4,227 คน 

หญิง 4,350 คน 

   

   

 ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 

   

   

   

   

   

   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่กว๋าว

           บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวอกีคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว มสีถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 40,272,602.32 บาท

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 15,163,045.18 บาท

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,576,621.96 บาท

1.1.4 รายการท่ีได้กนัเงินไว้แบบกอ่หนี้ผูกพนัและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 
0.00 บาท1.1.5 รายการท่ีได้กนัเงินไว้โดยยังไมไ่ด้กอ่หนี้ผูกพนั จ านวน 3 โครงการ รวม 2,800.00 บาท

1.2 เงินกูค้งค้าง จ านวน 0.00 บาท



 
 

 

 

 

 

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที ่14 สงิหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จ านวน 47,639,534.99 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษอีากร 50,175.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 533,244.10 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 185,465.26 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 410,300.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน 907.00 บาท

หมวดภาษจีัดสรร 18,323,973.
63

บาท

หมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป 28,135,470.
00

บาท

(2) เงินอดุหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1,035,082.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 36,495,501.71 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จ านวน 16,885,321.0
0

บาท

งบบุคลากร จ านวน 12,766,968.0
0

บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 4,366,616.96 บาท

งบลงทุน จ านวน 1,050,200.00 บาท

งบรายจ่ายอืน่ จ านวน 0.00 บาท

งบเงินอดุหนุน จ านวน 1,426,395.75 บาท

(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู ้จ านวน 0.00 บาท

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอดุหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1,035,082.00 บาท

(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,926,800.00 บาท

(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 188,500.00 บาท



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายรับจริง

ปี  2562

516,373.40

779,516.85

250,759.23

12,100.00

292.00

1,559,041.48

24,064,964.40

24,064,964.40

29,480,926.00

29,480,926.00

55,104,931.88รวม 52,900,000.00 54,400,000.00

หมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป 28,700,000.00 29,600,000.00

    รวมรายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 28,700,000.00 29,600,000.00

    รวมรายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 22,730,500.00 23,413,000.00

รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

หมวดภาษจีัดสรร 22,730,500.00 23,413,000.00

หมวดรายได้จากทุน 500.00 500.00

    รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,469,500.00 1,387,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 200,000.00 210,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 420,000.00 415,000.00

หมวดภาษีอากร 320,000.00 180,000.00

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต 529,000.00 581,500.00

ประมาณการ

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว
อ.เมอืงปาน  จ.ล าปาง



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายจ่ายจริง

ปี 2562

ประมาณการ

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

งบกลาง 18,586,214.70 20,627,400.00 22,190,800.00

งบบุคลากร 14,960,286.00 16,000,800.00 16,289,580.00

งบด าเนินงาน 6,132,025.82 9,362,500.00 8,740,620.00

งบลงทุน 1,502,565.00 4,802,300.00 5,547,000.00

งบรายจ่ายอืน่ 0.00 10,000.00 10,000.00

งบเงินอดุหนุน 2,151,674.00 2,097,000.00 1,622,000.00

43,332,765.52 52,900,000.00 54,400,000.00

43,332,765.52 52,900,000.00 54,400,000.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่กว๋าว

อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง

ส่วนที ่2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทกึหลกัการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว

อ.เมอืงปาน  จ.ล าปาง

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13,220,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 537,440

ด้านบริการชุมชนและสงัคม
แผนงานการศึกษา 5,962,740
แผนงานสาธารณสุข 1,563,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 929,560
แผนงานเคหะและชุมชน 4,692,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 212,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 220,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 4,770,500
แผนงานการเกษตร 100,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 22,190,800

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ 54,400,000



 
 

 

 

 
 

 

 

 

งบ

งาน

7,183,260 0 9,761,160

3,262,320 0 3,262,320

3,920,940 0 6,498,840

2,745,400 10,000 3,315,600

605,400 0 695,600

1,085,000 10,000 1,415,000

525,000 0 675,000

530,000 0 530,000

90,000 0 116,500

90,000 0 116,500

27,000 0 27,000

27,000 0 27,000

10,045,660 10,000 13,220,260                              รวม 3,164,600

    ค่าครุภัณฑ์ 26,500

งบเงินอุดหนุน 0

    เงินอดุหนุน 0

    ค่าวัสดุ 150,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0

งบลงทนุ 26,500

งบด าเนินงาน 560,200

    ค่าตอบแทน 90,200

    ค่าใช้สอย 320,000

งบบุคลากร 2,577,900

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,577,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว

อ.เมอืงปาน  จ.ล าปาง
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลงั รวม

งบ

งาน

280,440 0

280,440 0

172,000 85,000

30,000 50,000

102,000 35,000

40,000 0

452,440 85,000                              รวม 537,440

    ค่าตอบแทน 80,000

    ค่าใช้สอย 137,000

    ค่าวัสดุ 40,000

งบบุคลากร 280,440

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 280,440

งบด าเนินงาน 257,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการ

รักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
รวม



 
 

 

 

 
 

 

 

 

งบ

งาน

3,071,220 0 3,071,220

3,071,220 0 3,071,220

176,800 1,534,720 1,711,520

79,800 0 79,800

60,000 842,970 902,970

37,000 691,750 728,750

0 1,100,000 1,180,000

0 1,100,000 1,180,000

3,248,020 2,634,720 5,962,740                              รวม 80,000

    ค่าวัสดุ 0

งบเงินอุดหนุน 80,000

    เงินอดุหนุน 80,000

งบด าเนินงาน 0

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 0

รวม

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา

งบ

งาน

823,920 0

823,920 0

279,800 160,000

39,800 0

35,000 160,000

205,000 0

20,000 0

20,000 0

0 280,000

0 280,000

1,123,720 440,000

    เงินอดุหนุน 280,000

                              รวม 1,563,720

งบลงทนุ 20,000

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000

งบเงินอุดหนุน 280,000

    ค่าตอบแทน 39,800

    ค่าใช้สอย 195,000

    ค่าวัสดุ 205,000

งบบุคลากร 823,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 823,920

งบด าเนินงาน 439,800

แผนงานสาธารณสขุ

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

สาธารณสขุ

งานบริการสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอ่ืน
รวม



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

งบ

งาน

382,560 0

382,560 0

67,000 450,000

60,000 0

7,000 450,000

30,000 0

30,000 0

479,560 450,000

    ค่าครุภัณฑ์ 30,000

                              รวม 929,560

    ค่าตอบแทน 60,000

    ค่าใช้สอย 457,000

งบลงทนุ 30,000

งบบุคลากร 382,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 382,560

งบด าเนินงาน 517,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

สงัคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสงัคมและ

สงัคมสงเคราะห์
รวม

งบ

งาน

1,970,280 0 1,970,280

1,970,280 0 1,970,280

1,427,700 0 1,977,700

275,600 0 275,600

432,100 0 682,100

720,000 0 1,020,000

50,000 560,000 610,000

50,000 0 50,000

0 560,000 560,000

0 0 135,000

0 0 135,000

3,447,980 560,000 4,692,980                              รวม 685,000

    ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง 0

งบเงินอุดหนุน 135,000

    เงินอดุหนุน 135,000

    ค่าวัสดุ 300,000

งบลงทนุ 0

    ค่าครุภัณฑ์ 0

งบด าเนินงาน 550,000

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 250,000

รวม

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่

ปฏิกูล



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

งบ

งาน

202,000 202,000

202,000 202,000

10,000 10,000

10,000 10,000

212,000 212,000

งบด าเนินงาน

    ค่าใช้สอย

งบรายจา่ยอ่ืน

    รายจ่ายอืน่

                              รวม

งานสง่เสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน
รวม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ

งาน

130,000 90,000

130,000 90,000

130,000 90,000

    ค่าใช้สอย 220,000

                              รวม 220,000

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน รวม

งบด าเนินงาน 220,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ

งาน

4,770,500 4,770,500

4,770,500 4,770,500

4,770,500 4,770,500

งบลงทนุ

    ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง

                              รวม

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบ

งาน

70,000 30,000

50,000 30,000

20,000 0

70,000 30,000                              รวม 100,000

งบด าเนินงาน 100,000

    ค่าใช้สอย 80,000

    ค่าวัสดุ 20,000

แผนงานการเกษตร

งานสง่เสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหลง่น้ าและป่า

ไม้
รวม

งบ

งาน

22,190,800 22,190,800

22,190,800 22,190,800

22,190,800 22,190,800

งบกลาง

    งบกลาง

                              รวม

งบกลาง รวม

แผนงานงบกลาง



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 212,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 220,000

แผนงานสาธารณสุข 1,563,720

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 929,560

แผนงานเคหะและชุมชน 4,692,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 537,440

ด้านบริการชุมชนและสงัคม

แผนงานการศึกษา 5,962,740

แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13,220,260

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 54,400,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษจีัดสรร และหมวดเงิน
อดุหนุนท่ัวไป เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 54,400,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นต าบลทุง่กว๋าว

อ.เมืองปาน  จ.ล าปาง

               โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เติมถึง  (ฉบับท่ี7) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
และโดยอนุมติัของนายอ าเภอเมอืงปาน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                         (สมชาย  สิริชูทรัพย์)

ต าแหน่ง                นายอ าเภอเมอืงปาน

แผนงาน ยอดรวม

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว

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

  (นายนวพล    จะงาม)

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวมหีน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี      เดือน  กนัยายน   พ.ศ. 2563

ข้อ 5. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมติั
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล

แผนงานงบกลาง 22,190,800

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ 54,400,000

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 4,770,500

แผนงานการเกษตร 100,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

ด้านการเศรษฐกิจ



 
 

 

 
 

 

 

ปี 2561 ปี 2562

0.00 0.00 -50.00

441,645.00 444,586.00 0.00

27,717.78 28,538.40 0.00

33,521.00 36,819.00 50.00

9,046.00 6,430.00 0.00

511,929.78 516,373.40

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,027.30 2,066.10 0.00

4,122.50 3,474.50 -42.86

228,050.00 594,920.00 0.00

850.00 990.00 0.00

950.00 550.00 0.00

100.00 130.00 0.00

รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว

อ าเภอ เมอืงปาน  จังหวัดล าปาง

     ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ 800.00 500.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ 9,140.00 500.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกบ็และขนมูลฝอย 0.00 500,000.00 % 500,000.00

     ค่าธรรมเนียมปดิ โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว 580.00 500.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา 1,687.80 1,500.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 7,892.00 3,500.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 3,159.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพกัสัตว์ 1,686.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 483,758.60 320,000.00 180,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

     ภาษปีา้ย 17,488.00 20,000.00 % 30,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 10,372.00 0.00 % 0.00

     ภาษโีรงเรือนและท่ีดิน 434,458.14 0.00 % 0.00

     ภาษบี ารุงท้องท่ี 21,440.46 0.00 % 0.00

หมวดภาษีอากร

     ภาษท่ีีดินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 300,000.00 % 150,000.00

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ปี 2561 ปี 2562

98,450.00 0.00 -9.09

0.00 152,776.25 3,900.00

22,850.00 23,250.00 233.33

500.00 340.00 0.00

1,020.00 1,020.00 0.00

358,919.80 779,516.85

10,000.00 10,000.00 0.00

207,105.55 240,759.23 5.26

217,105.55 250,759.23

0.00 0.00 0.00

72,000.00 12,100.00 -25.00

0.00 0.00 0.00

72,000.00 12,100.00

1,147.00 292.00 0.00

1,147.00 292.00

85.00 500.00 % 500.00

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

85.00 500.00 500.00

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รวมหมวดรายได้จากทุน

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 85,500.00 420,000.00 415,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายแบบแปลน 85,500.00 20,000.00 % 15,000.00

     รายได้เบด็เตล็ดอืน่ๆ 0.00 0.00 % 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินท่ีมีผู้อทิุศให้ 0.00 400,000.00 % 400,000.00

     ดอกเบี้ย 208,409.99 190,000.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรพัยส์ิน 218,409.99 200,000.00 210,000.00

หมวดรายได้จากทรพัยส์ิน

     ค่าเชา่หรือบริการสถานท่ี 10,000.00 10,000.00 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืน่ๆ 1,020.00 1,000.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 46,874.80 529,000.00 581,500.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการท่ีเปน็อนัตรายต่อสุขภาพ 20,650.00 15,000.00 % 50,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 260.00 500.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 5,500.00 % 5,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 500.00 % 20,000.00



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2561 ปี 2562

669,431.92 663,866.73 0.00

9,870,305.76 10,249,459.23 5.26

3,947,808.10 3,600,095.23 -5.26

90,140.96 121,906.15 33.33

0.00 0.00 0.00

7,034,110.19 7,589,297.52 7.14

1,025.00 0.00 0.00

774,770.60 836,226.78 3.90

55,009.68 66,989.32 30.00

77,492.90 78,495.44 10.00

880,227.00 858,628.00 -25.00

0.00 0.00 100.00

23,400,322.11 24,064,964.40

27,052,082.00 29,480,926.00 3.14

27,052,082.00 29,480,926.00

51,613,506.24 55,104,931.88

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

26,867,736.00 28,700,000.00 % 29,600,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

รวมทกุหมวด

21,276,063.06 22,730,500.00 23,413,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

48,978,427.45 52,900,000.00 54,400,000.00

     เงินอดุหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
และภารกจิถา่ยโอนเลือกท า

637,207.00 800,000.00 % 600,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใชน้้ าบาดาล

26,867,736.00 28,700,000.00 29,600,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร

57,638.74 50,000.00 % 65,000.00

     เงินท่ีเกบ็ตามกฎหมายว่าด้วยอทุยานแหง่ชาติ

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน

0.00 500.00 % 500.00

     ค่าภาคหลวงแร่

1,020.00 0.00 % 500.00

     ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม

1,845,025.70 0.00 % 0.00

     ภาษสีรรพสามิต

79,002.07 70,000.00 % 77,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยปา่ไม้

3,699,564.26 3,800,000.00 % 3,600,000.00

     ภาษธุีรกจิเฉพาะ

981,822.64 770,000.00 % 800,000.00

     ภาษสุีรา

561,047.96 650,000.00 % 650,000.00

     ภาษมีูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ

4,446,294.87 7,000,000.00 % 7,500,000.00

     ภาษมีูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

หมวดภาษีจัดสรร

76,877.28 90,000.00 % 120,000.00

     ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์

8,890,562.54 9,500,000.00 % 10,000,000.00



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มจัดเกบ็รายได้เท่าเดิม

ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มจัดเกบ็รายได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 2,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มจัดเกบ็รายได้เท่าเดิม

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากมแีนวโน้มได้รับค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคารลดลง

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 500,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าท่ีผ่านมาเนื่องจาก คาดว่าจะจัดเกบ็รายได้ค่าภาษปี้ายมากขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 581,500 บาท

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสรุา 1,500 บาท

ภาษีทีดิ่นและสิง่ปลกูสร้าง 150,000 บาท

ภาษีป้าย 30,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ ากว่าคาดว่าจะจดัเก็บรายได้ลดลง เป็นไปตามพระราชบัญญติัภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

54,400,000   บาท  แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 180,000 บาท

   ประมาณการรายรับรวมทัง้สิน้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว

อ.เมอืงปาน  จ.ล าปาง



 
 

 

 

 

 

 

 

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวนดอกเบ้ีย 200,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มจัดเกบ็รายได้เท่าเดิม

ประมาณการไว้สูงกว่าท่ีผ่านมาเนื่องจาก ถือเกณฑ์รายรับจริงของปีท่ีผ่านมา

ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มจัดเกบ็รายได้เท่าเดิม

หมวดรายได้จากทรัพยส์นิ 210,000 บาท

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 10,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 500 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากมแีนวโน้มจะสามารถจัดเกบ็รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มจัดเกบ็รายได้เท่าเดิม

ค่าปรับการผิดสญัญา 20,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ ากว่ารับจริงปีท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าอาจจะมผู้ีกระท าผิดลดลง

ประมาณการไว้สูงกว่ากบัปีท่ีผ่านมาเนื่องจาก ถือเกณฑ์รายรับจริงของปีท่ีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสขุภาพ 50,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มจัดเกบ็รายได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 500 บาท

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 5,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มจัดเกบ็รายได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 500 บาท



 
 

 

 

 

 

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 500 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าท่ีผ่านมาเนื่องจาก ถือเกณฑ์รายรับจริงของปีท่ีผ่านมา

ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรเท่าเดิม

ประมาณการไว้ต่ ากว่าท่ีผ่านมาเนื่องจาก ถือเกณฑ์รายรับจริงของปีท่ีผ่านมา

ภาษีธรุกิจเฉพาะ 120,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต 7,500,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าท่ีผ่านมาเนื่องจาก ถือเกณฑ์รายรับจริงของปีท่ีผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 10,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผ่านมาเนื่องจาก ถือเกณฑ์รายรับจริงของปีท่ีผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,600,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าท่ีผ่านมาเนื่องจาก ถือเกณฑ์รายรับจริงของปีท่ีผ่านมา

รายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 23,413,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มจัดเกบ็รายได้เท่าเดิม

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 650,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากมแีนวโน้มได้รับรายได้ค่าขายแบบแปลนลดลง

หมวดรายได้จากทนุ 500 บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์นิ 500 บาท

เงินทีม่ีผู้อุทศิให้ 400,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน 15,000 บาท

ประมาณการไว้ตามหนังสือหมูบ่้านทุ่งกว๋าว ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 อทิุศเงินให้เพือ่โครงการกอ่สร้างเมรุ 

บ้านทุ่งกว๋าว หมู ่5 

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 415,000 บาท



 
 

 

 

 

 

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

ในอตัราใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา และต้ังงบประมาณไว้ตามหนังสือส่ังการ โดยต้ังรายรับตามรายการดังต่อไปนี้

1.เงินอดุหนุนส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกจิถ่ายโอนเลือกท า 

2.เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก(ค่ารายหัว)

3.เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก(ศพด.)

4.เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย

5.เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย

6.เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา

7.เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กประถมศึกษา

8.เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (ค่าเงินเดือนครู ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าสวัสดิการฯ)

9.เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้่พกิาร หรือผู้ทุพลภาพ

10.เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

11.เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกนัให้แกผู้่สูงอายุ

12.เงินอดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ

13.เงินอดุหนุนส าหรับส าหรับส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค (โรคพษิสุนัขบ้า)

14.เงินอดุหนุนส าหรับส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค (โรคพษิสุนัขบ้า)

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัท่ีรับจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรในอตัรา

500 บาท

ประมาณการไว้ต่ ากว่าท่ีผ่านมาเนื่องจาก คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

เงินอดุหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกจิถ่าย

โอนเลือกท า

29,600,000 บาท

รายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 29,600,000

ประมาณการไว้สูงกว่าท่ีผ่านมาเนื่องจาก ถือเกณฑ์รายรับจริงของปีท่ีผ่านมา

บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น 600,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล

ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 65,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าท่ีผ่านมาเนื่องจาก ถือเกณฑ์รายรับจริงของปีท่ีผ่านมา

เงินทีเ่ก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแหง่ชาติ 77,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าท่ีผ่านมาเนื่องจาก ถือเกณฑ์รายรับจริงของปีท่ีผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ 800,000 บาท

ประมาณการไว้เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล



 
 

 
 

 

 

 

 

ปี 2561 ปี 2562

488,744 514,080 0 %

40,133 42,120 0 %

40,133 42,120 0 %

86,400 86,400 0 %

2,515,200 2,489,806 0 %

3,170,610 3,174,526

2,445,474 2,850,180 2.09 %

35,000 84,000 0 %

119,000 168,000 0 %

395,800 415,080 4.47 %

48,640 45,120 -45.61 %

3,043,914 3,562,380

6,214,524 6,736,906

รายงานประมาณการรายจ่าย

รวมงบบุคลากร 6,524,133 7,119,240 7,183,260

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 79,380 45,120 24,540

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,280,506 3,856,920 3,920,940

เงินประจ าต าแหน่ง 154,000 168,000 168,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 518,280 431,880 451,200

เงินเดือนพนักงาน 2,458,846 3,127,920 3,193,200

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 70,000 84,000 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,243,627 3,262,320 3,262,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา 86,400 86,400 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2,558,907 2,577,600 2,577,600

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง
นายก

42,120 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080

งานบรหิารทัว่ไป

งบบุคลากร

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว

อ าเภอเมืองปาน    จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2561 ปี 2562

0 0 1,263.64 %

0 0 0 %

70,000 143,500 5 %

17,450 15,400 24 %

87,450 158,900

183,234 0 0 %

0 188,724 0 %

17,600 16,470 233.33 %

0 0 -28.57 %

95,066 170,964.43 71.43 %

10,860 6,680 0 %

0 0 -100 %

109,062.1 133,370.46 0 %

415,822.1 516,208.89 1,185,000 1,085,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 112,892.37 100,000 100,000

รวมค่าใช้สอย

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 0 70,000 120,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง

10,330 15,000 15,000

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใชจ้่ายในการจัดการเลือกต้ังท้องถิ่น 0 700,000

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 250,000 250,000

รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ 23,000 30,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 190,197 0 0

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 13,555 35,000 43,400

รวมค่าตอบแทน 80,055 307,000 605,400

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0 10,000 10,000

ค่าเชา่บา้น 66,500 240,000 252,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเปน็ประโยชน์
แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 22,000 300,000

งบด าเนินงาน

ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

020,0000

500,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของอบต.ทุ่งกว๋าว

415,069.37



 

 
 

 
 

 

 

 

ปี 2561 ปี 2562

119,428 143,936.4 0 %

0 1,245 0 %

13,007 11,009 0 %

22,400 12,780 0 %

120,540 116,388 0 %

0 0 0 %

1,200 0 0 %

0 550 0 %

48,510 49,100 0 %

325,085 335,008.4

353,851.08 351,853.32 0 %

11,477 13,840 0 %

51,510.12 46,412.55 0 %

7,888 7,240 0 %

76,120 76,120 0 %

500,846.2 495,465.87

1,329,203.3 1,505,583.16

รวมค่าสาธารณูปโภค 522,735.41 530,000 530,000

รวมงบด าเนินงาน 1,456,153.53 2,547,000 2,745,400

ค่าบริการไปรษณีย์ 9,438 15,000 15,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 76,120 100,000 100,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 10,937 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 54,882.63 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา้ 371,357.78 350,000 350,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 77,780 50,000 50,000

รวมค่าวสัดุ 438,293.75 525,000 525,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000 20,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0 5,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 173,695 120,000 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 10,000 10,000

วัสดุงานบา้นงานครัว 10,360 50,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 52,200 50,000 50,000

วัสดุส านักงาน 124,258.75 200,000 200,000

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 0 20,000 20,000

ค่าวสัดุ

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ปี 2561 ปี 2562

22,000 11,000 -100 %
0 0 -100 %

0 119,800 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %
0 0 0 %

29,500 0 100 %

0 17,800 0 %
0 0 100 %
0 2,800 0 %

0 0 100 %
51,500 177,400
51,500 177,400

รวมค่าครภัุณฑ์ 215,500 28,000 90,000
รวมงบลงทนุ 215,500 28,000 90,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ 0 0 0

0 0 20,000

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction   ขาวด า 0 0 0
เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี 0 0 10,000

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2

0 0 60,000

ตู้เคาน์เตอร์เกบ็ของ 5,800 0 0
ตู้เคาน์เตอร์ล้างจานพร้อมกอ็กน้ า 6,200 0 0

กล้องถา่ยภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 18,900 0 0
ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว

ชดุเคร่ืองเสียงส าหรับหอ้งประชมุ 0 0 0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตู้เหล็ก  2  บาน 0 11,000 0
โต๊ะหมู่บชูา 0 17,000 0

ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

ครุภัณฑ์ส านักงาน

งบลงทนุ
ค่าครภัุณฑ์

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



 
 

 
 

 

 

 

ปี 2561 ปี 2562

0 0 0 %

0 0 100 %

0 27,000 -100 %
0 27,000
0 27,000

7,595,227.3 8,446,889.16

0 6,452 0 %

0 6,452

0 6,452

0 6,452

10,000

รวมงบด าเนินงาน 7,448 10,000 10,000

รวมงานวางแผนสถิติและวชิาการ 7,448 10,000 10,000

โครงการจัดท าแผนชมุชนและแผนพฒันา 0 10,000 10,000

รวมค่าใช้สอย 7,448 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

งานวางแผนสถิติและวชิาการ
งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 27,000 27,000 27,000
รวมงานบรหิารทัว่ไป 8,222,786.53 9,721,240 10,045,660

อดุหนุนส านักงานเทศบาลต าบลเมอืงปาน 0 27,000 0
รวมเงินอุดหนุน 27,000 27,000 27,000

เงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27,000 0 0

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบติัการร่วม
ในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 27,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ปี 2561 ปี 2562

1,839,660 1,944,900 3.96 %
42,000 42,000 0 %

298,320 310,320 8.74 %
20,520 13,260 -97.37 %

2,200,500 2,310,480
2,200,500 2,310,480

0 0 -100 %
0 0 0 %

69,000 49,500 -25.93 %
20,020 17,953 -56 %
89,020 67,453

2,880 0 0 %
0 2,800 0 %

30,302 94,380 140 %

70,000 30,000 100 %

300 300 0 %
103,482 127,480รวมค่าใช้สอย 103,036 100,000 320,000

โครงการจดัท าแผนท่ีภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สินอบต.ทุ่งกว๋าว

0 0 150,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,800 20,000

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 0 50,000 120,000

20,000

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 30,000 30,000
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 0 0

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 20,367 30,000 13,200
รวมค่าตอบแทน 84,367 137,200 90,200

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000 5,000
ค่าเชา่บา้น 64,000 97,200 72,000

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเปน็ประโยชน์ 0 5,000 0

รวมงบบุคลากร 2,088,352 2,487,120 2,577,900
งบด าเนินงาน

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 31,740 20,520 540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,088,352 2,487,120 2,577,900

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 286,800 310,320 337,440

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 1,727,812 2,114,280 2,197,920

งานบรหิารงานคลัง
งบบุคลากร

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



 
 

 
 

 

 

 

 

ปี 2561 ปี 2562

107,858 55,476.9 0 %
38,000 40,000 0 %

145,858 95,476.9
338,360 290,409.9

3,600 0 0 %
2,900 0 0 %

0 0 -100 %
0 16,500 0 %

88,500 0 -100 %
7,700 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %
102,700 16,500
102,700 16,500

2,641,560 2,617,389.9
10,236,787.3 11,070,731.06รวมแผนงานบรหิารงานทัว่ไป 10,588,875.83 12,731,060 13,220,260

รวมงบลงทนุ 3,100 125,500 26,500
รวมงานบรหิารงานคลัง 2,358,641.3 2,999,820 3,164,600

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 10,000
รวมค่าครภัุณฑ์ 3,100 125,500 26,500

เคร่ืองสแกนเนอร์ 3,100 0 0
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน แบบท่ี 2 0 30,000 0
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 0 0 0

ตู้เหล็ก  2 บาน 0 16,500 16,500
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

เคร่ืองค านวณ 0 0 0
เคร่ืองปรับอากาศ 0 79,000 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน
เกา้อีแ้บบมีพนักพงิ 0 0 0

งบลงทนุ
ค่าครภัุณฑ์

รวมค่าวสัดุ 79,786.3 150,000 150,000
รวมงบด าเนินงาน 267,189.3 387,200 560,200

วัสดุส านักงาน 40,546.3 100,000 100,000
วัสดุคอมพวิเตอร์ 39,240 50,000 50,000

ค่าวสัดุ
ปี 2563 ยอดต่าง (%)ปี 2560 ปี 2564

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2561 ปี 2562

232,680 246,840 3.91 %
232,680 246,840
232,680 246,840

0 0 0 %
24,400 18,000 0 %
24,400 18,000

0 0 0 %

0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 100 %

4,960 4,960 0 %
0 14,000 0 %

2,960 2,960 0 %
27,801.1 33,747.4

โครงการอบรมวินัยจราจร 13,960 5,000 5,000
รวมค่าใช้สอย 75,420.8 52,000 102,000

0 10,000 10,000
โครงการอบรม อปพร. 15,900 15,000 15,000

โครงการฝึกอบรมชดุปฏิบติัการจิตอาสาฯ 0 0 50,000
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ อปพร.

โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัภัยและ 0 15,000 15,000

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 0 5,000 5,000

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 2,000 2,000

รวมค่าตอบแทน 2,400 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000 5,000
เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 2,400 25,000 25,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 339,000 269,880 280,440
รวมงบบุคลากร 339,000 269,880 280,440

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 219,000 269,880 280,440

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน
งบบุคลากร

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



 
 

 
 

 

 

 

ปี 2561 ปี 2562

29,900 0 0 %
0 0 200 %

29,900 0
82,101.1 51,747.4

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

314,781.1 338,587.4

38,400 70,500 0 %
38,400 70,500

2,760 4,080 0 %

573.6 541.6 1,150 %
16,400 13,280 -66.67 %

19,733.6 17,901.6รวมค่าใช้สอย 19,628 22,000 35,000

5,000

โครงการเฝ้าระวังและแกไ้ขปญัหาไฟปา่ฯ 0 2,000 25,000
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการฯ 0 15,000 5,000

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนชว่ง
เทศกาล

15,528 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 50,000 50,000
ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเปน็ประโยชน์ 0 50,000 50,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย
งบด าเนินงาน

รวมงบลงทนุ 0 0 0
รวมงานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน 416,820.8 371,880 452,440

เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 0 0 0
รวมค่าครภัุณฑ์ 0 0 0

ค่าครภัุณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 77,820.8 102,000 172,000
งบลงทนุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0 10,000 30,000
รวมค่าวสัดุ 0 20,000 40,000

ค่าวสัดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 10,000 10,000

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2561 ปี 2562

0 8,600 0 %
42,000 0 0 %
42,000 8,600

100,133.6 97,001.6

0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0
0 0

100,133.6 97,001.6
414,914.7 435,589รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 436,448.8 583,880 537,440

รวมงบเงินอุดหนุน 0 140,000 0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย 19,628 212,000 85,000

อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นเฮ้ีย 0 10,000 0
รวมเงินอุดหนุน 0 140,000 0

อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหลวง 0 10,000 0
อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหวัทุ่ง 0 10,000 0

อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นปา่เวียง 0 10,000 0
อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นแพะใหม่ 0 10,000 0

อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทุ่งปง 0 10,000 0
อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นปลายนา 0 10,000 0

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน บ้านทุ่งจีศ้รีเจริญ 0 10,000 0
อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทุ่งแท่น 0 10,000 0

อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทุ่งขว่ง 0 10,000 0
อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทุ่งจี้ 0 10,000 0

อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นถ้ า 0 10,000 0
อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทุ่งกว๋าว 0 10,000 0

เงินอดุหนุนเอกชน
อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นจ๋ง 0 10,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าวสัดุ 0 0 0
รวมงบด าเนินงาน 19,628 72,000 85,000

0 0
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 0 0

ค่าวสัดุ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



 
 

 

 
 

 

 

 

ปี 2561 ปี 2562

1,500,060 1,592,460 5.46 %

1,149,960 1,185,000 4.01 %

125,400 90,360 -95.45 %

2,775,420 2,867,820

2,775,420 2,867,820

90,517.5 80,650 -0.25 %

90,517.5 80,650

162,222.08 0 0 %

0 360 0 %

30,016 27,104 0 %
0 0 0 %

192,238.08 27,464รวมค่าใช้สอย 0 60,000 60,000

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 0 30,000 30,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 10,000 10,000

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 20,000 20,000

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 0 0

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 45,094.5 80,000 79,800

รวมค่าตอบแทน 45,094.5 80,000 79,800

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,979,270 3,049,200 3,071,220

รวมงบบุคลากร 2,979,270 3,049,200 3,071,220

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,358,642 1,232,520 1,281,960

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 159,300 125,400 5,700

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,461,328 1,691,280 1,783,560

งบบุคลากร

แผนงานการศึกษา

รายจ่ายจรงิ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ประมาณการ

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา

ปี 2561 ปี 2562

49,748 29,998 0 %
0 0 -36.36 %

4,800 0 0 %
54,548 29,998

337,303.58 138,112

0 7,200 0 %
0 0 -100 %
0 7,200 0 %

0 9,800 0 %
0 6,900 0 %

42,000 42,400 0 %

0 14,900 0 %

0 16,900 0 %
250,000 105,300
250,000 105,300

3,362,723.58 3,111,232รวมงานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 3,062,334.5 3,280,200 3,248,020

รวมค่าครภัุณฑ์ 0 50,000 0
รวมงบลงทนุ 0 50,000 0

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction  สี 0 0 0

ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว
 เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น  ขนาด 2 กอ๊ก 0 0 0

โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) 0 0 0

เคร่ืองเล่น DVD 0 0 0
ชดุเคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ี

ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

0 0 0

โต๊ะท างานระดับ 3-6 0 0 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เกา้อีแ้บบมีพนักพงิ 0 0 0
เคร่ืองถา่ยเอกสาร 0 50,000 0

ค่าครภัุณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 83,064.5 181,000 176,800
งบลงทนุ

วัสดุการศึกษา 0 0 0
รวมค่าวสัดุ 37,970 41,000 37,000

วัสดุงานบา้นงานครัว 37,970 30,000 30,000
วัสดุคอมพวิเตอร์ 0 11,000 7,000

ค่าวสัดุ

ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจ่ายจรงิ



 
 

 

 
 

 

 

ปี 2561 ปี 2562

27,258 48,780 -16.67 %

992 1,540 66.67 %

0 0 -26 %

0 0 -59.17 %

0 0 -19.66 %

857,086 984,470

646,341.28 677,546.48 -11.95 %

646,341.28 677,546.48

1,503,427.28 1,662,016.48

1,204,260 0 0 %

0 50,000 0 %

0 50,000 0 %

0 981,880 1.01 %

1,204,260 1,081,880

1,204,260 1,081,880รวมงบเงินอุดหนุน 1,271,000 1,090,000 1,100,000

อดุหนุนอาหารกลางวันแกเ่ด็กนักเรียน 0 990,000 1,000,000

รวมเงินอุดหนุน 1,271,000 1,090,000 1,100,000

อดุหนุนโรงเรียนปลายนาวิทยา 0 50,000 50,000

อดุหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 0 50,000 50,000

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนุนส่วนราชการ 1,271,000 0 0

รวมงบด าเนินงาน 1,622,900.24 1,916,200 1,534,720

งบเงินอุดหนุน

ค่าอาหารเสริม (นม) 719,244.24 785,600 691,750

รวมค่าวสัดุ 719,244.24 785,600 691,750

รวมค่าใช้สอย 903,656 1,130,600 842,970

ค่าวสัดุ

188,700
โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 135,600 55,370
โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 677,000 543,900

โครงการเย่ียมบา้นนักเรียน 2,564 3,000 5,000
โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 255,000

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 24,902 60,000 50,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

งานระดับก่อนวยัเรยีนและประถมศึกษา

ปี 2563 ยอดต่าง (%)ปี 2560 ปี 2564

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2561 ปี 2562
2,707,687.28 2,743,896.48

74,000 0 0 %
0 17,000 0 %
0 4,000 0 %
0 0 0 %
0 15,000 0 %
0 10,000 0 %
0 0 0 %
0 4,000 0 %

74,000 50,000
74,000 50,000
74,000 50,000

6,144,410.86 5,905,128.48

529,440 562,680 2.96 %
0 0 0 %

42,000 42,000 0 %
0 0 100 %
0 0 100 %

571,440 604,680
571,440 604,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 499,266 654,240 823,920
รวมงบบุคลากร 499,266 654,240 823,920

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 127,560
เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 24,000

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 138 0 0
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 457,128 612,240 630,360

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร

รวมแผนงานการศึกษา 6,056,234.74 6,366,400 5,962,740
แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 80,000 80,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา 100,000 80,000 80,000

อดุหนุนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 0 4,000 4,000
รวมเงินอุดหนุน 100,000 80,000 80,000

อดุหนุนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 0 22,000 22,000
อดุหนุนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 0 6,000 6,000

อดุหนุนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 0 10,000 10,000
อดุหนุนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 0 15,000 15,000

อดุหนุนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 0 18,000 18,000
อดุหนุนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 0 5,000 5,000

เงินอุดหนุน
เงินอดุหนุนส่วนราชการ 100,000 0 0

งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน

รวมงานระดับก่อนวยัเรยีนและประถมศึกษา 2,893,900.24 3,006,200 2,634,720
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



 
 

 

 
 

 

 

 

ปี 2561 ปี 2562

12,600 0 -100 %

0 0 400 %

6,400 27,400 -25.5 %

19,000 27,400

300 0 0 %

0 7,440 0 %

4,000 26,992 -50 %

7,170 7,288 0 %

11,470 41,720

3,431 4,068 100 %

0 24,000 0 %

56,400 63,920 50 %

10,400 19,800 0 %

70,231 111,788

100,701 180,908รวมงบด าเนินงาน 134,116 225,000 279,800

วัสดุคอมพวิเตอร์ 19,800 20,000 20,000

รวมค่าวสัดุ 94,614 140,000 205,000

วัสดุงานบา้นงานครัว 0 5,000 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 64,740 100,000 150,000

วัสดุส านักงาน 10,074 15,000 30,000

รวมค่าใช้สอย 5,702 40,000 35,000

ค่าวสัดุ

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 0 10,000 5,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,902 10,000 10,000

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 20,000 20,000

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 0 0

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 33,800 40,000 29,800

รวมค่าตอบแทน 33,800 45,000 39,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเปน็ประโยชน์ 0 3,000 0

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0 2,000 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2561 ปี 2562

0 0 -100 %

58,700 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %
79,700 0
79,700 0

751,841 785,588

2,835 2,720 0 %
3,960 0 0 %
9,900 9,960 0 %

16,695 12,680
16,695 12,680
16,695 12,680

0
รวมงานโรงพยาบาล 31,552 0 0

รวมค่าใช้สอย 31,552 0 0
รวมงบด าเนินงาน 31,552 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0 0 0
โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 0 0 0

9,600 0 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทนุ 52,500 52,500 20,000
รวมงานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 685,882 931,740 1,123,720

งานโรงพยาบาล

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

0 2,500 0

0 0 20,000
20,000

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

รวมค่าครภัุณฑ์

เคร่ืองพน่หมอกควัน 0 0 0

52,500 52,500

ครุภัณฑ์ส านักงาน
เคร่ืองถา่ยเอกสาร 0 50,000 0

ค่าครภัุณฑ์
งบลงทนุ

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองส ารองไฟฟา้



 
 

 

 
 

 

 

ปี 2561 ปี 2562

42,616.3 56,707 -47.37 %
0 49,080 0 %

42,616.3 105,787
42,616.3 105,787

0 20,000 0 %
0 20,000 0 %
0 20,000 0 %
0 20,000 0 %
0 20,000 0 %
0 20,000 0 %
0 20,000 0 %
0 20,000 0 %
0 20,000 0 %
0 20,000 0 %
0 20,000 0 %
0 20,000 0 %
0 20,000 0 %
0 20,000 0 %
0 280,000
0 280,000

42,616.3 385,787
811,152.3 1,184,055รวมแผนงานสาธารณสุข 823,001.65 1,461,740 1,563,720

รวมงบเงินอุดหนุน 0 280,000 280,000
รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 105,567.65 530,000 440,000

อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นเฮ้ีย 0 20,000 20,000
รวมเงินอุดหนุน 0 280,000 280,000

อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหลวง 0 20,000 20,000
อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหวัทุ่ง 0 20,000 20,000

อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นปา่เวียง 0 20,000 20,000
อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นแพะใหม่ 0 20,000 20,000

อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทุ่งปง 0 20,000 20,000
อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นปลายนา 0 20,000 20,000

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน บ้านทุ่งจีศ้รีเจริญ 0 20,000 20,000
อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทุ่งแท่น 0 20,000 20,000

อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทุ่งขว่ง 0 20,000 20,000
อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทุ่งจี้ 0 20,000 20,000

อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นถ้ า 0 20,000 20,000
อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทุ่งกว๋าว 0 20,000 20,000

เงินอดุหนุนเอกชน
อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นจง๋ 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 105,567.65 250,000 160,000
รวมงบด าเนินงาน 105,567.65 250,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 0 60,000 60,000

160,000

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรค 47,967.65 190,000 100,000

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
ปี 2564ปี 2560 ปี 2563

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2561 ปี 2562

320,640 339,540 3.54 %
320,640 339,540
320,640 339,540

42,000 47,000 11.11 %
42,000 47,000

0 0 0 %

0 1,080 0 %
0 1,080

42,000 48,080

0 0 100 %
0 0
0 0รวมงบลงทนุ 0 0 30,000

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน 0 0 30,000
รวมค่าครภัุณฑ์ 0 0 30,000

ค่าครภัุณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

รวมงบด าเนินงาน 38,500 61,000 67,000
งบลงทนุ

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 0 5,000 5,000
รวมค่าใช้สอย 0 7,000 7,000

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 2,000 2,000
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าเชา่บา้น 38,500 54,000 60,000
รวมค่าตอบแทน 38,500 54,000 60,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 302,640 369,480 382,560
รวมงบบุคลากร 302,640 369,480 382,560

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 302,640 369,480 382,560

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ปี 2563 ยอดต่าง (%)ปี 2560 ปี 2564

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ



 
 

 

 
 

 

 

 

ปี 2561 ปี 2562
362,640 387,620

0 338,188 7.14 %
0 338,188
0 338,188

0 0
0 0
0 338,188

362,640 725,808

1,330,565 1,404,260 4.15 %
60,000 60,000 0 %

288,000 218,400 0 %
32,000 30,000 0 %

1,710,565 1,712,660
1,710,565 1,712,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,490,534 1,905,480 1,970,280
รวมงบบุคลากร 1,490,534 1,905,480 1,970,280

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 234,720 234,720
เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 48,000 48,000

เงินเดือนพนักงาน 1,190,534 1,562,760 1,627,560
เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 60,000 60,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รวมงานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 420,000 450,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 351,140 850,480 929,560

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0

รวมงบด าเนินงาน 0 420,000 450,000
งบเงินอุดหนุน

โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กปฐมวัย 0 420,000 450,000
รวมค่าใช้สอย 0 420,000 450,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบด าเนินงาน

รวมงานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 341,140 430,480 479,560
ปี 2560

รายจ่ายจรงิ
ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ประมาณการ

ปี 2561 ปี 2562

31,800 160,900 0 %
0 0 0 %

76,800 81,800 0 %
22,300 13,700 1.63 %

130,900 256,400

126,000 0 0 %
0 7,730 15.38 %

9,192.93 13,522 200 %
15,893.96 123,245.13 13.44 %

151,086.89 144,497.13

9,883 15,100 0 %
163,010 149,930 -0.14 %
278,892 277,158 -25 %

0 0 -28.57 %
134,550 121,096 0 %
68,020 47,880 0 %

654,355 611,164
936,341.89 1,012,061.13

รวมค่าวสัดุ 473,163 790,300 720,000
รวมงบด าเนินงาน 995,750.03 1,425,100 1,427,700

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 72,327 150,000 150,000
วัสดุคอมพวิเตอร์ 49,450 100,000 100,000

วัสดุกอ่สร้าง 161,985 200,000 150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 47,700 70,000 50,000

วัสดุส านักงาน 9,191 50,000 50,000
วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 132,510 220,300 220,000

419,032.03 360,000 432,100
ค่าวสัดุ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 65,584.03 90,000 102,100
รวมค่าใช้สอย

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 0 10,000 30,000

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 314,090 0 0
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 260,000 300,000

รวมค่าตอบแทน 103,555 274,800 275,600
ค่าใช้สอย

ค่าเชา่บา้น 76,800 100,800 100,800
เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 26,755 49,000 49,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเปน็ประโยชน์ 0 120,000 120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000 5,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2561 ปี 2562

3,600 0 -100 %
3,500 0 0 %

0 0 -100 %
14,000 0 -100 %

84,000 0 0 %

0 0 -100 %

400,000 0 0 %
0 0 -100 %

10,000 0 0 %

0 29,500 -100 %

0 0 100 %
533,300 29,500
533,300 29,500

3,180,206.89 2,754,221.13
รวมงบลงทนุ 27,400 235,300 50,000

รวมงานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,513,684.03 3,565,880 3,447,980

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000
รวมค่าครภัุณฑ์ 27,400 235,300 50,000

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานแบบท่ี 2 0 30,000 0
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ล้อวัดระยะทาง 0 0 0
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

กล้องส ารวจแบบประมวลผลรวม 0 0 0
เคร่ืองสแกนหาเหล็ก

ครุภัณฑ์ส ารวจ

0 42,700 0

ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 0 52,000 0

เคร่ืองเจาะเกบ็ตัวอย่างคอนกรีต 0 0 0

ตู้เอกสารกระจกบานเล่ือน 0 7,000 0
ครุภัณฑ์กอ่สร้าง

เกา้อีแ้บบมีพนักพงิสูง 0 0 0
เคร่ืองถา่ยเอกสาร 0 100,000 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน
เกา้อีแ้บบมีพนักพงิ 0 3,600 0

งบลงทนุ
ค่าครภัุณฑ์

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2561 ปี 2562

400,000 0 0 %

0 0 0 %
0 199,500 0 %
0 0 0 %
0 0 -100 %
0 0 0 %
0 0 100 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %

0 0 0 %

62,370 0 0 %
462,370 199,500
462,370 199,500

รวมค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง 996,000 890,000 560,000
รวมงบลงทนุ 996,000 890,000 560,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายใหแ้กเ่อกชน
ค่าจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานกอ่สร้าง 0 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง
 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม 199,000 0 0

โครงการวางระบบไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ 0 300,000 0
โครงการวางระบบไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ 0 300,000 0

โครงการกอ่สร้างถงัเกบ็น้ าประปาภูเขา 199,500 0 0
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ซอย 4 199,500 0 0

โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบา้นปง 89,500 0 0
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังเลียบล าน้ าตุ๋ย 0 0 560,000

โครงการกอ่สร้างถนนคสล. หมู่ท่ี 9 199,000 0 0
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบดอดัแน่น 0 290,000 0

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 109,500 0 0
โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 13 0 0 0

โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 0 0
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ

งบลงทนุ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ปี 2561 ปี 2562

384,675.5 0 0 %

0 25,586.24 0 %

0 193,432.68 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 135,704.4 0 %

0 54,069.21 0 %

0 159,501.47 0 %

384,675.5 568,294

384,675.5 568,294

847,045.5 767,794

37,600 117,360 -100 %

8,000 24,000 -100 %

45,600 141,360

45,600 141,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 146,160 0

รวมงบบุคลากร 0 146,160 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 122,160 0

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 24,000 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,353,207.47 1,090,000 560,000

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวมเงินอุดหนุน 357,207.47 200,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 357,207.47 200,000 0

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแจห้ม่ 0 0 0

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแจห้ม่ 0 0 0

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแจห้ม่ 0 100,000 0

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแจห้ม่ 0 0 0

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแจห้ม่ 0 0 0

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแจห้ม่ 0 100,000 0

เงินอดุหนุนส่วนราชการ 357,207.47 0 0

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแจห้ม่ 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2561 ปี 2562

2,100 7,980 -100 %
2,100 7,980

65,400 0 0 %
0 156,600 11.11 %

300 12,304.15 66.67 %
65,700 168,904.15

0 0 -16.67 %
69,100 148,900 66.67 %
69,100 148,900

136,900 325,784.15

2,091,000 0 0 %

120,000 0 0 %
2,211,000 0
2,211,000 0

รวมค่าครภัุณฑ์ 0 0 0
รวมงบลงทนุ 0 0 0

ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว
ท่ีเกบ็รวบรวมขยะอนัตราย 0 0 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะ 0 0 0

งบลงทนุ
ค่าครภัุณฑ์

รวมค่าวสัดุ 0 210,000 300,000
รวมงบด าเนินงาน 0 430,000 550,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 60,000 50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0 150,000 250,000

รวมค่าใช้สอย 0 210,000 250,000
ค่าวสัดุ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 180,000 200,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 30,000 50,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 0 0

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0 10,000 0
รวมค่าตอบแทน 0 10,000 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



 
 

 

 
 

 

 

 

ปี 2561 ปี 2562

0 94,500 3.85 %
0 94,500
0 94,500

2,393,500 561,644.15
6,420,752.39 4,083,659.28

3,270 720 -50 %
0 0 100 %

6,860 6,960 0 %
89,000 96,300 0 %
8,900 8,900 0 %
9,400 8,900 0 %

12,567 10,530 0 %
9,995 0 -44.44 %

0 0 0 %
158,952 138,310
158,952 138,310212,933 211,000 202,000

10,000
รวมค่าใช้สอย 212,933 211,000 202,000

รวมงบด าเนินงาน

6,000 9,000 5,000
โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด 0 10,000

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 0 20,000 20,000
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเขม้แขง็

โครงการเลิกเผา เลิกเน่า เลิกเหม็น 9,900 10,000 10,000
โครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน 9,900 10,000 10,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสตรีต าบลทุ่งกว๋าว 5,000 7,000 7,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 110,000 120,000

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 0 5,000 10,000

120,000

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
โครงการ อบต.สัญจร 1,538 20,000 10,000

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 706,160 685,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,866,891.5 5,362,040 4,692,980

รวมเงินอุดหนุน 0 130,000 135,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 130,000 135,000

เงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อดุหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 0 130,000 135,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2561 ปี 2562

0 0 0 %
0 0
0 0

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

193,952 138,310
193,952 138,310

87,707 93,321 -33.33 %
0 0 50 %

87,707 93,321
87,707 93,321
87,707 93,321

รวมงบด าเนินงาน 85,214 170,000 130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 85,214 170,000 130,000

โครงการส่งนักกฬีาไปแขง่ขนั 21,980 20,000 30,000
รวมค่าใช้สอย 85,214 170,000 130,000

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการจัดการแขง่ขนักฬีาทุ่งกว๋าวคัพ 63,234 150,000 100,000

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 302,933 221,000 212,000
รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 302,933 221,000 212,000

รวมเงินอุดหนุน 90,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 90,000 0 0

เงินอุดหนุน
เงินอดุหนุนเอกชน 90,000 0 0

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 10,000 10,000
งบเงินอุดหนุน

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยผลผลิตตกต่ า 0 10,000 10,000
รวมรายจ่ายอ่ืน 0 10,000 10,000

รายจ่ายอืน่

งบรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%)

รายจ่ายอ่ืน

ปี 2564



 
 

 

 
 

 

 

ปี 2561 ปี 2562

0 33,130 69.49 %

19,497.5 11,335 100 %

10,670 9,400 -33.33 %

36,627.5 53,865

36,627.5 53,865

62,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 10,000 0 %

0 0 -100 %

0 18,000 -100 %

0 10,000 0 %

0 12,000 -100 %

62,000 50,000

62,000 50,000

98,627.5 103,865

186,334.5 197,186รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 162,894 274,500 220,000

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 60,000 0

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 77,680 104,500 90,000

อดุหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองปาน 0 20,000 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 60,000 0

อดุหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองปาน 0 20,000 0

อดุหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองปาน 0 0 0

อดุหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองปาน 0 0 0

อดุหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองปาน 0 10,000 0

เงินอดุหนุนส่วนราชการ 20,000 0 0

อดุหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองปาน 0 10,000 0

90,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 57,680 44,500 90,000

รวมงบด าเนินงาน

โครงการจัดงานวันเขา้พรรษา 0 15,000 10,000

57,680 44,500

โครงการจัดงานประเพณีตานกว๋ยสลาก 0 29,500 50,000

โครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 0 0 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
งบด าเนินงาน

รายจ่ายจรงิ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ประมาณการ

ปี 2561 ปี 2562

0 0 100 %
0 0 -100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

0 0 -100 %
0 0 100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 -100 %
0 0 100 %
0 0 -100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า   หมูท่ี่ 13 0 120,000 0
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า  หมูท่ี่ 2 0 200,000 0

โครงการกอ่สร้างระบบกรองน้ าบาดาล  หมูท่ี่ 7 0 293,800 0
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ขา้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต .ทุ่งกว๋าว 0 482,000 0

โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมหมูท่ี่ 9 0 0 200,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมทุ่งนาหมาก(เส้นบน) หมู่ท่ี 1 0 0 200,000

โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมข้ามล าเหมอืงแมตุ๋่ย หมูท่ี่ 8 0 0 200,000
โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม คสล .  หมูท่ี่ 5 0 200,000 0

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี่ 11 0 0 350,000
โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 14 0 126,000 0

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่ 6 0 0 300,000
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 14 0 0 200,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่ 13 0 76,000 0
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 9 0 175,000 0

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่ 4 0 181,700 0
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 12 0 0 330,000

โครงการกอ่สร้างศาลาปา่ชา้ หมู่ท่ี 13 0 0 300,000
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สร้างเมรุ บา้นทุ่งจี้ หมู่ท่ี 8 0 1,400,000 0
โครงการก่อสร้างร้ัวท่ีท าการ อบต .ทุ่งกว๋าว 0 0 423,000

โครงการกอ่สร้างเมรุ  หมู่ท่ี 5 0 0 1,400,000

ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน
งบลงทนุ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายจ่ายจรงิ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ประมาณการ



 
 

 

 
 

 

 

 

ปี 2561 ปี 2562

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

0 85,365 0 %
0 934,365
0 934,365
0 934,365
0 934,365

0 0 -50 %
17,385 18,300 0 %

0 0 0 %
18,090 15,360 -50 %
12,430 13,568 0 %
66,610 57,878

โครงการสนับสนุนพฒันาการผลิตการบริหาร 0 20,000 20,000
รวมค่าใช้สอย 34,406 70,000 50,000

โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพษิ 0 10,000 10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ 0 20,000 10,000

โครงการฝึกอบรมการเล้ียงสัตว์ 0 20,000 10,000
โครงการส่งเสริมการท าปุย๋หมักจากเศษวัสดุ 0 0 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการท่ีไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

งานส่งเสรมิการเกษตร
งบด าเนินงาน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,595,600 3,354,500 4,770,500
แผนงานการเกษตร

รวมงบลงทนุ 1,595,600 3,354,500 4,770,500
รวมงานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 1,595,600 3,354,500 4,770,500

ค่าจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานกอ่สร้าง 0 100,000 100,000
รวมค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง 1,595,600 3,354,500 4,770,500

โครงการปรับปรุงทางขึ้นอาคาร 0 0 40,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายใหแ้กเ่อกชน

โครงการต่อเติมห้องสุขาส าหรับผู้พิการ อบต.ทุ่งกว๋าว 0 0 150,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์  หมูท่ี่ 2 0 0 577,500

ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

งบลงทนุ
งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ปี 2561 ปี 2562

18,557 5,040 0 %
18,557 5,040
85,167 62,918
85,167 62,918

8,679 1,220 300 %
1,692 7,581 -60 %

10,371 8,801
10,371 8,801

0 0 -100 %
0 0
0 0

10,371 8,801
95,538 71,719รวมแผนงานการเกษตร 58,834 317,000 100,000

รวมงบลงทนุ 0 197,000 0
รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 998 227,000 30,000

โครงการขุดเปิดทางระบายน้ าล้นจากท านบดินหมูท่ี่ 5 0 197,000 0
รวมค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง 0 197,000 0

ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ

รวมงบด าเนินงาน 998 30,000 30,000
งบลงทนุ

โครงการสร้างป่าด้วยฝายชะลอน้ าเฉลิมพระเกยีรติฯ 0 25,000 10,000
รวมค่าใช้สอย 998 30,000 30,000

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ 998 5,000 20,000

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 57,836 90,000 70,000
งานอนุรกัษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

รวมค่าวสัดุ 23,430 20,000 20,000
รวมงบด าเนินงาน 57,836 90,000 70,000

ค่าวสัดุ
วัสดุการเกษตร 23,430 20,000 20,000

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2561 ปี 2562

120,176 122,412 -2.31 %

0 5,312 0 %

12,135,900 13,367,200 7.88 %

3,695,200 3,794,400 12.8 %

314,500 311,500 0 %

879,417 542,013.2 -62.96 %

149,922 0 0 %

0 50,000 0 %

0 185,377.5 -20 %

211,000 208,000 2.52 %

17,506,115 18,586,214.7

17,506,115 18,586,214.7

17,506,115 18,586,214.7

17,506,115 18,586,214.7

42,372,597.05 43,332,765.52

รวมแผนงานงบกลาง 16,367,548 21,377,400 22,190,800

รวมทกุแผนงาน 40,610,401.52 52,900,000 54,400,000

รวมงบกลาง 16,367,548 21,377,400 22,190,800

รวมงบกลาง 16,367,548 21,377,400 22,190,800

เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 200,000 238,000 244,000

รวมงบกลาง 16,367,548 21,377,400 22,190,800

กองทุนสวัสดิการชมุชนต าบลทุ่งกว๋าว 0 50,000 50,000

กองทุนหลักประกนัสุขภาพต าบลทุ่งกว๋าว 0 200,000 160,000

ส ารองจ่าย 643,103 1,350,000 500,000

รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั 182,414 0 0

เบี้ยยังชพีคนพกิาร 3,568,800 4,032,000 4,548,000

เบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ 316,500 330,000 330,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 20,000 20,000

เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 11,320,000 15,027,600 16,212,000

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 136,731 129,800 126,800

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น      จ านวน    54,400,000    บาท      จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารทั่วไป        รวม  10,045,660 บาท 
 
งบบุคลากร        รวม   7,183,260 บาท  

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)     รวม  3,262,320 บาท 
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก      จ านวน   514,080  บาท 

                    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก ดังต่อไปนี้ 
 - นายก อบต. เป็นเงิน 244,800  บาท 
 - รองนายก อบต. เป็นเงิน 269,280  บาท 

ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก   จ านวน  42,120  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

 - นายก อบต. เป็นเงิน 21,000   บาท 
 - รองนายก อบต. เป็นเงิน 21,120   บาท 

 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   จ านวน  42,120  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ดังต่อไปนี้ 
 - นายก อบต. เป็นเงิน 21,000   บาท 
 - รองนายก อบต. เป็นเงิน 21,120   บาท 

 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ                    จ านวน 86,400  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  

 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน 2,577,600 บาท  
            
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม     3,920,940  บาท 

ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน  3,193,200  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี,เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน 

ท้องถิ่นประจ าปี จ านวน 8 อัตรา ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ,รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว,  หัวหน้าส านักปลัด, นักทรัพยากรบุคคล, นิติกร, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการ 
ตรวจสอบภายใน,  นักจัดการงานทั่วไป   



 

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน    จ านวน    84,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ) 
 

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน    168,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว รองปลัด
องค์การ 

บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หัวหน้าส านักปลัด ) 
 

 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ า น ว น     4 5 1 , 2 0 0  บ า ท
    - ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน    451,200 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา ได้แก่ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์, 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ตกแต่งสวน 
 
 

 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน       24,540 บาท
  

  -เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน       24,540 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา ได้แก่ต าแหน่ง 
พนักงานขับรถยนต์,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ตกแต่งสวน 
   

งบด าเนินงาน        รวม   2,745,400 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม   2,215,400  บาท 

 (ค่าตอบแทน)       รวม      605,400 บาท 
 ประเภทรายจ่ายคา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 300,000 บาท  

                     เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ,เงินรางวัล , ค่าตอบแทนบุคคลหรือ 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุดที่กค 0402.5/ว156 ลว.  19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   
 
 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน

จ้าง 
 

    ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวน 252,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
 

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน 43,400 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   

 

 
 
 



 
(ค่าใช้สอย)       รวม    1,085,000 บาท 

  ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน   250,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล,ค่าเช่าทรัพย์สิน

(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน),ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน,ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ,ค่าจ้างเหมาบริการ ,และ
อัตราค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารและที่ดิน ,ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ,ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย การจ้างบุคคลธรรมดามาปฏิบัติงาน, การจ้างเหมาเอกชนด าเนินการต่าง ๆ ,ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างเหมาบริการปูองกันและก าจัดปลวก ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 
15 มกราคม2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563   

 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จ านวน  100,000  บาท   

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรอง ในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลที่มา นิเทศ
งาน ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชมฯ  และรายจ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการฝุายต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,พิธีเปิดอาคารต่างๆ,ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
/วันพระบรมราชสมภพ/วันพระราชสมภพ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2548 ฯลฯ 
 
 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน 635,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        จ านวน 120,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ฯ 

 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น          จ านวน 500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ส าหรับในการด าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน อุปกรณ์ คู่มือการเลือกตั้ง ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.  2562  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้าที่ 97 ล าดับที่ 1 

  -โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   จ านวน  15,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  มาตรา 72    การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้าที่ 
170 ล าดับที่ 3 

  
 
 
 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน  100,000 บาท 



เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)และอัตราค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563   

 

 (ค่าวัสดุ)       รวม    525,000 บาท 
          ประเภทวัสดุส านักงาน         จ านวน 200,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก แฟูม ปากกา ดินสอ เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ตรายาง ซอง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559     

 
   ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        จ านวน  20,000 บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา เทปพัน 
สายไฟฟูา ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ส าหรับใช้ในส านักงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

 
 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว        จ านวน  50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง, ไม้กวาด ไม้ถู กระติกน้ าร้อน,น้ าจืดที่ซื้อ
จากเอกชน ฯลฯ ส าหรับใช้ภายในส านักงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559     

 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน  50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กระจกมองข้าง

รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

 
 

 

 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน 120,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล,น้ ามันก๊าด,น้ ามันเบนซิน,แก๊สหุง
ต้ม,น้ ามันจารบี,น้ ามันเครื่อง และอัตราค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม2563   

 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    จ านวน  10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์,เคมีภัณฑ์ (รวมก ามะถัน 

กรด ด่าง),ส าลี และผ้าพันแผล ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559   
 

 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน  20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียนโปรสเตอร์,พู่กันและสี,ฟิล์ม เมมโมรี่

การ์ดฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

 
 

 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย     จ านวน  5,000 บาท 



  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัดสุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ,เสื้อ กางเกง ผ้า,รองเท้า ฯลฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
 

 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน  50,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette,Floppy Disk,Removable 
Disk,Compact Disk,Digital Video Disk,Flash Drive),แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์(Key Board),เมนบอร์ด
(Main Board),เมมโมรี่ซิป(Memory Chip) เช่น RAM, เมาส์(Mouse), เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) และอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559   
  
 
 

  หมวดค่าสาธารณูปโภค       รวม    530,000 บาท 
  ประเภทค่าไฟฟ้า      จ านวน 350,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาในส านักงาน/ในที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว และอัตราค่าใช้จ่ายค่าไฟฟูาของเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563       

 

ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล    จ านวน  15,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในส านักงาน/ในที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ฯลฯ 
 

 

   ประเภทค่าบริการโทรศัพท์     จ านวน  50,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษา 
ฯลฯ 

 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์     จ านวน  15,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ , ค่าธนาณัติ ,ค่าดวงตราไปรษณียากร,ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ 
 

 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จ านวน  100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ,ค่าวิทยุสื่อสาร,ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ  เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
  
 
งบลงทุน        รวม   90,000 บาท 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม   90,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์       รวม   70,000 บาท 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จ านวน 60,000 บาท 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2  จ านวน  60,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน  2  เครื่อง  (ตามเกณฑ์ราคากลาง    และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 



1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
   (1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
   (2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
    (3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ ท่ีมีความสามารถใน การใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
  

4) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
8)  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
9) มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  

 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 )เพ่ิมเติมฉบับที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
หน้า 26 ล าดับที่ 1 

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED สีชนิดNetwork แบบที่ 1  จ านวน  10,000  บาท 
  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED สีชนิดNetwork แบบที่ 1 จ านวน  1  เครื่อง  
(ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
2) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
3) มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
4) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
5) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 
8) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
9) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 )  เพ่ิมเติมฉบับที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
หน้า 26 ล าดับที่ 1 
 
 
 



ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   จ านวน  20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่เป็นทรัพย์สินของอบต. เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

งบรายจ่ายอ่ืน        รวม    –     บาท 
 

งบเงินอุดหนุน        รวม  27,000 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน      รวม  27,000 บาท 
  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รวม  27,000 บาท 
   -อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขอ (โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จ านวน 27,000 บาท ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านขอ   ที่ ลป 74801/ ว.583 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 )  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้าที่ 99 ล าดับที่ 7  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ      รวม 10,000   บาท 
 
 

งบบุคลากร        รวม     -    บาท 
 
 

งบด าเนินงาน        รวม  10,000  บาท 
   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     รวม  10,000  บาท 

 (ค่าใช้สอย)       รวม  10,000  บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน 10,000 บาท 
           -โครงการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา  จ านวน  10,000  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน   โครงการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1)การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองและกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 100 ล าดับที่ 11  

 
 

งบลงทุน         รวม  -      บาท 
 
งบรายจ่ายอ่ืน        รวม  -      บาท 
 
งบเงินอุดหนุน        รวม   - บาท 
 



แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารงานคลัง       รวม  3,164,600  บาท 
 
งบบุคลากร        รวม  2,577,900  บาท 

 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม  2,577,900  บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน 2,197,920 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี,เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน 
ท้องถิ่นประจ าปี  จ านวน 6 อัตรา  ได้แก่ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง,นักวิชาการพัสดุ จ านวน 2 อัตรา,
นักวิชาการการเงินและบัญชี,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,นักวิชาการคลัง 

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน   42,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
 

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน  337,440 บาท 
  - ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน    337,440 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
 

 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    540 บาท  
  -เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน    540   บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ต าแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
งบด าเนินงาน        รวม   560,200 บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม  560,200 บาท 
 
(ค่าตอบแทน)       รวม    90,200 บาท 
 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน    5,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล 

และพนักงานจ้าง 

ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวน   72,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
 

 

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน   13,200   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   

 
 
 
 
 



 (ค่าใช้สอย)         รวม    320,000  บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน  30,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล,ค่าเช่าทรัพย์สิน
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน),ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน,ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ,ค่าจ้างเหมาบริการ ,และ
อัตราค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารและที่ดิน ,ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ,ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย การจ้างบุคคลธรรมดามาปฏิบัติงาน, การจ้างเหมาเอกชนด าเนินการต่าง ๆ ,ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างเหมาบริการปูองกันและก าจัดปลวก ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 
15 มกราคม2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  

   
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน 270,000 บาท 
   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน 120,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ฯ 

 
  - โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ทุ่งกว๋าว จ านวน  150,000  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น คัดลอก
ข้อมูล และลงภาคสนาม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.
2537  มาตรา 88  วรรค 2  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว หน้า 170 ล าดับที่ 5 

 
            ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน   20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)และอัตราค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
254 ลงวันที่ 15 มกราคม2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563   

     
(ค่าวัสดุ)         รวม    150,000  บาท 
  ประเภทวัสดุส านักงาน       จ านวน  100,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา  หมึก ตรายาง ธงชาติ แฟูม ลวดเย็บกระดาษ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการพิมพ์ น้ าดื่ม ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559   

 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน  50,000  บาท 
  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette,Floppy 

Disk,Removable Disk,Compact Disk,Digital Video Disk,Flash Drive),แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์(Key 
Board),เมนบอร์ด(Main Board),เมมโมรี่ซิป(Memory Chip) เช่น RAM, เมาส์(Mouse),เครื่องกระจายสัญญาณ
(Hub) และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559   

 
 
 
 



งบลงทุน        รวม     26,500  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม     26,500  บาท 
ค่าครุภัณฑ ์       รวม     16,500  บาท 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน     จ านวน  16,500 บาท 
- ตู้เหล็ก  2  บาน         จ านวน  16,500  บาท 

  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  ขนาด 2 บาน  (มอก.) จ านวน 3 ตู้ (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ธันวาคม 2562) รายละเอียดดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด  2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก.)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 231 ล าดับที่ 1 

    ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   จ านวน  10,000  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ 

ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่เป็นทรัพย์สินของอบต. เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง 
  
งบรายจ่ายอ่ืน        รวม  -      บาท 
 
งบเงินอุดหนุน        รวม   - บาท 
 
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   รวม    452,440 บาท 

งบบุคลากร        รวม    280,440 บาท 
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม    280,440 บาท 

ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน 280,440 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี,เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน 

ท้องถิ่นประจ าปี  จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

  

งบด าเนินงาน        รวม   172,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม  172,000 บาท 
(ค่าตอบแทน)       รวม    30,000 บาท 
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน   5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน    25,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   



 
(ค่าใช้สอย)         รวม    102,000   บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน  2,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล,ค่าเช่าทรัพย์สิน
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน),ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน,ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ,ค่าจ้างเหมาบริการ ,และ
อัตราค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารและที่ดิน ,ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ,ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย การจ้างบุคคลธรรมดามาปฏิบัติงาน, การจ้างเหมาเอกชนด าเนินการต่าง ๆ ,ค่าเช่ าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างเหมาบริการปูองกันและก าจัดปลวก ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 
15 มกราคม2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563     

 
 

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน 100,000 บาท 
     -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า 
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ฯ 

 

 
    -โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 15,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 67 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 101 ล าดับที่ 1 
    

   -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.   จ านวน 10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  และ 

อาหารว่าง ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 67 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 101 ล าดับที่ 3 
 
   -โครงการอบรม อปพร.    จ านวน 15,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม อปพร. เช่น ค่าลงทะเบียนอบรมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น ฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 67 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า  101 ล าดับที่ 2 
 

   -โครงการอบรมวินัยจราจร   จ านวน 5,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมวินัยจราจร  เช่น ค่าวิทยากร   ค่าอาหารและอาหารว่าง 
ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537  มาตรา 67 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า  102 ล าดับที่ 4 
 



  -โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เช่น ค่าวิทยากร   ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯ   เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  มาตรา 67 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) แก้ไขฉบับที่ 5/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
หน้า  3 ล าดับที่ 1 
 
 

 (ค่าวัสดุ)         รวม    40,000  บาท 
 

  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    จ านวน  10,000  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เช่น กระเป๋ายาขนาดมาตรฐานพร้อมยา
เวชภัณฑ์,เฝือกดามคอชนิดพับได้,ถังออกซิเจน,แผ่นกระดานขนย้ายผู้ปุวยพร้อมอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ,
เคมีภัณฑ์ (รวมก ามะถัน กรด ด่าง),ส าลี และผ้าพันแผลฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559     

 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย     จ านวน  30,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัดสุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ,เสื้อ กางเกง ผ้า,รองเท้า ฯลฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
    
 

งบลงทุน        รวม  -  บาท 
 
 
 

งบรายจ่ายอ่ืน        รวม   -  บาท 
 
 
 

งบเงินอุดหนุน        รวม   -  บาท 
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    รวม    85,000 บาท 
 

งบบุคลากร        รวม  -  บาท 
 

งบด าเนินงาน        รวม   85,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     รวม  85,000 บาท 
(ค่าตอบแทน)        รวม    50,000 บาท  

ประเภทรายจ่ายคา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายแก่อาสาสมัครเพ่ือเป็นค่าปุวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายแก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  
 



(ค่าใช้สอย)         รวม  35,000  บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน  35,000 บาท 

- โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล     จ านวน 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เช่น ค่าปูาย 

โครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 67  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน พ.ศ. 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว  หน้า 102 ล าดับที่ 5 
 

- โครงการเฝูาระวังและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน                   จ านวน 25,000 บาท                                                            
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝูาระวังและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน เช่น ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 มาตรา 67 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 
2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 88 ล าดับ
ที่ 3 
 
  - โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา   จ านวน  5,000 บาท                                                            

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561ถึง 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 88 ล าดับที่ 1 
   
งบลงทุน        รวม  -  บาท 
 
 

งบรายจ่ายอ่ืน        รวม      -  บาท 
 
 

งบเงินอุดหนุน        รวม      -        บาท  
 
 

แผนงานการศึกษา 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม    3,248,020 บาท 
 
 

งบบุคลากร        รวม   3,071,220 บาท 
  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม   3,071,220 บาท 
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน 1,783,560 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี,เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน 
ท้องถิ่นประจ าปี  จ านวน 6 อัตรา ได้แก่ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ,ครู  จ านวน 5  อัตรา 
 
 



 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน 1,281,960 บาท  
 - ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  1,281,960 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 8 อัตรา 
 
 

ประเภทเงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน       5,700 บาท  
 -เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน       5,700   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 8 อัตรา 

 
งบด าเนินงาน        รวม   176,800  บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม   176,800  บาท 
(ค่าตอบแทน)       รวม     79,800  บาท            
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  79,800 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสว่นต าบล และครู ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   
 
 

(ค่าใช้สอย)         รวม   60,000 บาท 
          ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล,ค่าเช่าทรัพย์สิน
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน),ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน,ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ,ค่าจ้างเหมาบริการ ,และ
อัตราค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารและที่ดิน ,ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ,ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย การจ้างบุคคลธรรมดามาปฏิบัติงาน, การจ้างเหมาเอกชนด าเนินการต่าง ๆ ,ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างเหมาบริการปูองกันและก าจัดปลวก ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 
15 มกราคม2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  

      
 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน  30,000 บาท 
   -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน 30,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ฯ 
 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน  10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)และอัตราค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563   

 
 

         (ค่าวัสดุ)        รวม     37,000 บาท 
         ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว     จ านวน  30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง , ไม้กวาด , ผ้าปูที่ นอน ,ปลอกหมอน ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559     

 
 
 



         ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์               จ านวน  7,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette,Floppy Disk,Removable 
Disk,Compact Disk,Digital Video Disk,Flash Drive),แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์(Key Board),เมนบอร์ด
(Main Board),เมมโมรี่ซิป(Memory Chip) เช่น RAM, เมาส์(Mouse), เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) และอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559     

       
 

งบลงทุน          รวม      -        บาท 
       
งบรายจ่ายอ่ืน        รวม   -  บาท 
 
งบเงินอุดหนุน        รวม   -  บาท 

 
แผนงานการศึกษา 

 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม  2,634,720 บาท 

งบบุคลากร        รวม      –      บาท 
   
งบด าเนินงาน        รวม   1,534,720  บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม  1,534,720 บาท 
 (ค่าใช้สอย)         รวม      842,970   บาท 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน  842,970 บาท 
  - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   จ านวน  50,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าของรางวัลการแสดงนักเรียน   ค่าของรางวัลส าหรับกิจกรรมนันทนาการ  และการประกวดต่างๆ  
ค่าปูายโครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) การส่งเสริม  การฝึก  
และการประกอบอาชีพ  (9)  การจัดการศึกษา  (10)  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  
คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร  ส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่  6  พ.ศ. 2552  มาตรา 66  องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และมาตรา  67  (5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา   และวัฒนธรรม  (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 104  ล าดับที่ 1 
 
 
 
 
 
 



  - โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน   จ านวน   5,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เช่น  ค่าสมุด  ค่าปากกา   ค่ากระดาษ A 4 
ค่าแฟูมห่วง  ค่ากระดาษสี  ค่าปูายโครงการ   และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ฯ  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) การ
ส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ  (9)  การจัดการศึกษา  (10)   การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล  
พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  6  พ.ศ. 2552 มาตรา 66  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ใน
การพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และมาตรา  67   (5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา   
และวัฒนธรรม  (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้ พิการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า104 ล าดับที่  2 
 

  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)        
จ านวน 543,900 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว (อัตราคนละ 20  
บาท จ านวน 245 วัน)) เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)  การจัดการศึกษา และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร  ส่วน
ต าบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  6  พ.ศ. 2552 มาตรา  67  (5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา   และ
วัฒนธรรม  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว. 14 กรกฎาคม 2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561ถึง2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 107  ล าดับที่ 10    

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒเด็ก                       
เล็ก (รายหัว)) จ านวน 188,700 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ 

สอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)) สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว (อัตราคนละ 1 ,700  บาท ต่อปี)) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 (9)  การจัดการศึกษา และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา67(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว. 14 กรกฎาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561ถึง2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 107 ล าดับที่ 10   

 
  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา 
                           เดก็เล็ก)   จ านวน 55,370 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว (ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท 
ต่อปี, ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี, ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท ต่อปี, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท ต่อปี)) เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา และพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหาร  ส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5) ส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว. 14 
กรกฎาคม 2563  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 
107 ล าดับที่ 10  



(ค่าวัสดุ)       รวม  691,750 บาท 
  ประเภทค่าอาหารเสริม(นม)       รวม  691,750 บาท 

- ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  212,700  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว (จ านวน 260 วัน)  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว 4110 ลว. 14 กรกฎาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 108 ล าดับที่ 12  

 
- ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประถม   จ านวน  479,050  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนประถมศึกษา ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งกว๋าว (จ านวน 260 วัน)    

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว. 14 กรกฎาคม 2563 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 108 ล าดับที่ 12 

 
 

งบลงทุน        รวม  -  บาท 
   

งบรายจ่ายอ่ืน        รวม   -  บาท 
 
งบเงินอุดหนุน        รวม  1,100,000 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน      รวม  1,100,000 บาท 
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ     รวม  1,100,000 บาท 
 

  อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน    จ านวน 50,000 บาท 
 -  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา จ านวน  50,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  (ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน   
ที่ ศธ  04133.0338/092  ลว 14 กรกฎาคม 2563)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 
ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 106 ล าดับที่ 9   
   
 

 อุดหนุนโรงเรียนปลายนาวิทยา    จ านวน 50,000 บาท 
 -  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา จ านวน  50,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา     (ตามหนังสือโรงเรียนปลายนาวิทยา  
ที่ ศธ  04133.0322/93  ลว 21 กรกฎาคม 2563)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561
ถึงพ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 106 ล าดับที่ 9    
 

 อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา         จ านวน 1,000,000 บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) (อัตราคนละ 20 บาท จ านวน  200 วัน) ได้แก่โรงเรียนปลายนาวิทยา , 
โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง, โรงเรียนบ้านจ๋ง  ,โรงเรียนบ้านเฮี้ย ,โรงเรียนบ้านถ้ า,โรงเรียนบ้านทุ่งปง,โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน,
โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว. 14 
กรกฎาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 108 ล าดับที่ 13 
 



แผนงานการศึกษา 
 

งานระดับมัธยม        รวม    80,000 บาท 
 

งบบุคลากร        รวม  –  บาท 
 

งบด าเนินงาน        รวม  –  บาท 
 

งบลงทุน        รวม  –  บาท 
 

 

งบรายจ่ายอ่ืน        รวม   -  บาท 
   

งบเงินอุดหนุน        รวม   80,000 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน      รวม   80,000 บาท 
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ     รวม   80,000 บาท 
 อุดหนุนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม                      จ านวน   80,000  บาท  
 

  -โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน   จ านวน   4,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  (ตามหนังสือโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  
ที่ ศธ  04265.29/175  ลว  20  กรกฎาคม  2563)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 89 ล าดับที่ 1  
 
  -โครงการกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษา  จ านวน  5,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษา  (ตามหนังสือโรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม  ที่ ศธ  04265.29/175  ลว  20  กรกฎาคม  2563)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 89 ล าดับที่ 2 

-โครงการวิถีถิ่น วิถีไทย    จ านวน  18,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการวิถีถิ่น วิถีไทย  (ตามหนังสือโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ที่ ศธ  
04265.29/175  ลว  20  กรกฎาคม  2563)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 109 ล าดับที่ 16  
 
    -โครงการส่งเสริมและพัฒนางานห้องสมุด  จ านวน 22,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนางานห้องสมุด    (ตามหนังสือโรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม  ที่ ศธ  04265.29/175  ลว  20  กรกฎาคม  2563)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 105 ล าดับที่ 5  
   
 
 
   



-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน     จ านวน 15,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ตามหนังสือโรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม  ที่ ศธ  04265.29/175  ลว  20  กรกฎาคม  2563)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 106 ล าดับที่ 8  
 

-โครงการพัฒนาการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง   จ านวน 10,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โครงการพัฒนาการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง     (ตามหนังสือ
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ที่ ศธ  04265.29/175  ลว  20  กรกฎาคม  2563)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 105 ล าดับที่ 7  
 

-โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น
ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     จ านวน 6,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพถนอมและแปรรูปอาหาร
จากผลผลิตในท้องถิ่นตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ตามหนังสือโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ที่ ศธ  
04265.29/175  ลว  20  กรกฎาคม  2563) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 108 ล าดับที่ 14  
 
 

แผนงานสาธารณสุข  
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       รวม   1,123,720 บาท 
 
งบบุคลากร        รวม   823,920 บาท 

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม   630,360 บาท 
ประเภทเงนิเดือนพนักงาน     จ านวน 630,360 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี,เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน 
ท้องถิ่นประจ าปี  ฯลฯ จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,  
เจ้าพนักงานธุรการ 

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน    42,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน  127,560 บาท  
  - ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน    127,560 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  อัตรา ได้แก่ต าแหน่ง พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) 
 
 



 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    24,000 บาท  
  -เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน    24,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  1  อัตรา ได้แก่ต าแหน่ง 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) 

 

งบด าเนินงาน        รวม   279,800  บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม   279,800  บาท 
 

(ค่าตอบแทน)       รวม     39,800  บาท 
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  10,000  บาท 

เพื ่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล        
และพนักงานจ้าง 

 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  29,800  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   
 

(ค่าใช้สอย)         รวม      35,000 บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน  20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล,ค่าเช่าทรัพย์สิน
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน),ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน,ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ,ค่าจ้างเหมาบริการ ,และ
อัตราค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารและที่ดิน ,ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ,ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย การจ้างบุคคลธรรมดามาปฏิบัติงาน, การจ้างเหมาเอกชนด าเนินการต่าง ๆ ,ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างเหมาบริการปูองกันและก าจัดปลวก ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 
15 มกราคม2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563   

 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน  5,000 บาท 
  -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน  5,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ฯ  

 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน 10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ)และอัตราค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563   

 
 (ค่าวัสดุ)         รวม   205,000 บาท 

ประเภทวัสดุส านักงาน       จ านวน 30,000 บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา  หมึก ตรายาง ธงชาติ แฟูม ลวดเย็บกระดาษ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการพิมพ์ น้ าดื่ม ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559   
 



 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    จ านวน 150,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ทรายอะเบทปูองกันยุงลาย, น้ ายาเคมี
ส าหรับเครื่องพ่นหมอกควัน, น้ ายาฆ่าเชื้อโรคและไวรัสไข้หวัดนก, วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า,   ชุดทดสอบสาร
เสพติด, เวชภัณฑ์,เคมีภัณฑ์(รวมก ามะถัน กรด ด่าง),ส าลี และผ้าพันแผล ฯลฯ   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน 20,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette,Floppy Disk,Removable 
Disk,Compact Disk,Digital Video Disk,Flash Drive),แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์(Key Board),เมนบอร์ด
(Main Board),เมมโมรี่ซิป(Memory Chip) เช่น RAM, เมาส์(Mouse),เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว        จ านวน   5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง, ไม้กวาด ไม้ถู กระติกน้ าร้อน,น้ าจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ ส าหรับใช้ภายในส านักงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
 
งบลงทุน        รวม    20,000 บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม    20,000 บาท 
(ค่าครุภัณฑ์)       รวม         -    บาท 

 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   จ านวน   20,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

งบรายจ่ายอ่ืน        รวม  -  บาท 
 

งบเงินอุดหนุน        รวม   - บาท 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 

 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    รวม   440,000 บาท 
 

งบบุคลากร        รวม       -         บาท 

งบด าเนินงาน        รวม   160,000 บาท 
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม  160,000 บาท 
  (ค่าใช้สอย)       รวม  160,000 บาท 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน  160,000 
บาท 
  -โครงการปูองกันและควบคุมโรค    จ านวน 100,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและควบคุมโรค โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปูาย 
โครงการ, ค่าน้ ามัน,เชื้อเพลิง, ค่าวัสดุ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537  มาตรา 67 วรรค 3 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 110 ล าดับที่ 3 
 



  -โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  จ านวน 60,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัคซีน, ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีน ,ค่าจ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว ,ค่าวัสดุ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 67 วรรค 3,พระราชบัญญัติโรคพิษ
สุนัขบ้า พ.ศ. 2534 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.5/ ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 
เรื่อง แนวทางการด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 130 ล าดับที่ 58 
 
 

งบลงทุน        รวม    -   บาท 
 
 

งบรายจ่ายอ่ืน        รวม   -   บาท 
 
 

งบเงินอุดหนุน        รวม   280,000 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน      รวม   280,000 บาท 
 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน     รวม   280,000 บาท 
 
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นถ้ า หมู่ที่ 1 (ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข)                     จ านวน   20,000  บาท  
  -โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี    จ านวน      7,000    บาท  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 113 ล าดับที่ 16 
 

-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม     จ านวน    7,000  บาท  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 114 ล าดับที่ 17 
 

-โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาธินัดดามาตุ    จ านวน   6,000   บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 114 ล าดับที่ 18 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  (ตามหนังสือหมู่บ้านถ้ า หมู่ที่ 1 ที ่พิเศษ/2563 ลว  21  กรกฎาคม  2563) 
 
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งข่วง หมู่ที่ 2 (ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข)                    
 จ านวน   20,000  บาท 

-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นใน 
หมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี        จ านวน      6,000  บาท  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 114 ล าดับที่ 19 
 

-โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน     7,000  บาท  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 115 ล าดับที่ 20 
 



-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อุคราชกุมารี จ านวน  7,000  
บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 115 ล าดับที่ 
21ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  (ตามหนังสือหมู่บ้านทุ่งข่วง หมู่ที่ 2 ที ่พิเศษ/2563 ลว  21  กรกฎาคม  2563) 
 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นทุ่งแทน่ หมู่ที่ 3 (ส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข)                     จ านวน   20,000  บาท 

-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  จ านวน   7,000   บาท  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 115 ล าดับที่ 22 
 
 

-โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจ านวน   7,000  บาท  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 116 ล าดับที่ 23 
 
 

-โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาธินัดดามาตุ  จ านวน   6,000  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 116 ล าดับที่ 24 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  (ตามหนังสือหมู่บ้านทุ่งแท่น หมู่ที่ 3 ที ่พิเศษ/2563 ลว  21  กรกฎาคม  2563) 
 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นจ๋ง หมู่ที่ 4 (ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข)                     จ านวน   20,000  บาท 

-โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า 
โสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ   จ านวน   7,000   บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 117 ล าดับที่ 25 
 
 

-โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   จ านวน   6,000  บาท     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 117 ล าดับที่ 26 
 
 

-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม   จ านวน   7,000  บาท  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 117 ล าดับที่ 27 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  (ตามหนังสือหมู่บ้านจ๋ง หมู่ที่ 4 ที ่พิเศษ/2563 ลว  21  กรกฎาคม  2563) 
 
 
 
 
 



อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 (ส าหรบัการด าเนนิงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข)                    จ านวน   20,000  บาท 

-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จ านวน   7,000  บาท  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 118 ล าดับที่ 28 
 
 

-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี จ านวน   7,000  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 118 ล าดับที่ 29 
 
 

-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ 
ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  จ านวน   6,000  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 118 ล าดับที่ 30 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  (ตามหนังสือหมู่บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 ที ่พิเศษ/2563 ลว  21  กรกฎาคม  2563) 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นทุ่งปง หมู่ที่ 6 (ส าหรบัการด าเนนิงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข)                    
จ านวน   20,000  บาท 

-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน 
ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี    จ านวน   7,000  บาท เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 119 ล าดับที่ 31 
 

-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จ านวน   7,000  บาท  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 119 ล าดับที่ 32 
 

-โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาธินัดดามาตุ  จ านวน  6,000  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 120 ล าดับที่ 33 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  (ตามหนังสือหมู่บ้านทุ่งปง หมู่ที่ 6 ที ่พิเศษ/2563 ลว  21  กรกฎาคม  2563) 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นปลายนา หมู่ที่ 7 (ส าหรบัการด าเนนิงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข)          จ านวน   20,000  บาท 

-โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จ านวน   6,000  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 120 ล าดับที่ 34 

 

-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อุคราชกุมารี   
จ านวน  6,000  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
หน้า 120 ล าดับที่ 35 
+ 

-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นใน 
หมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   จ านวน  8,000  บาท เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 121 ล าดับที่ 36 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  (ตามหนังสือหมู่บ้านปลายนา หมู่ที่ 7 ที ่พิเศษ/2563 ลว  21  กรกฎาคม  2563) 
 
 



 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นทุ่งจี้ หมู่ที่ 8  (ส าหรับการด าเนนิงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข)          
จ านวน   20,000  บาท 

-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม   จ านวน    6,000   บาท  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 121 ล าดับที่ 37 
 

-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นใน 
หมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  จ านวน   8,000  บาท เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 122 ล าดับที่ 38 
 

-โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี จ านวน   6,000  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 122 ล าดับที่ 39 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  (ตามหนังสือหมู่บ้านทุ่งจี้ หมู่ที ่8 ที ่พิเศษ/2563 ลว  21  กรกฎาคม  2563) 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นเฮี้ย หมู่ที่ 9  (ส าหรับการด าเนนิงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข)          จ านวน   20,000  บาท 

-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อุคราชกุมารี   
จ านวน  7,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 123 ล าดับที่ 40 
 

-โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
จ านวน 7,000  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
หน้า 123 ล าดับที่ 41 
 

-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จ านวน 6,000  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 124 ล าดับที่ 42 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  (ตามหนังสือหมู่บ้านเฮ้ีย หมู่ที่ 9 ที ่พิเศษ/2563 ลว  21  กรกฎาคม  2563) 
 
 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นหัวทุ่ง หมู่ที่ 10  (ส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข)          จ านวน   20,000  บาท 

-โครงการควบคุมการขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี จ านวน  7,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว  หน้า 124 ล าดับที่ 43 
 

-โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
จ านวน 6,000  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
หน้า 125 ล าดับที่ 44 
 



-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  จ านวน  7,000  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 125 ล าดับที่ 45 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  (ตามหนังสือหมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 10 ที ่พิเศษ/2563 ลว  21  กรกฎาคม  2563) 
 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นป่าเวียง หมู่ที่ 11 (ส าหรับการด าเนนิงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข)          จ านวน   20,000  บาท 

-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  จ านวน   7,000  บาท  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 125 ล าดับที่ 46 
 
 
 

-โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี จ านวน   6,000  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 126 ล าดับที่ 47 
 
 

 

-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   จ านวน 7,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 126 ล าดับที่ 48 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  (ตามหนังสือหมู่บ้านปุาเวียง หมู่ที่ 11 ที ่พิเศษ/2563 ลว  21  กรกฎาคม  2563) 
 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 12 (ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข)          จ านวน   20,000  บาท 

-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จ านวน  8,000  บาท  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 126 ล าดับที่ 49 
 

 
-โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

จ านวน  6,000  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
หน้า 127 ล าดับที่ 50 
 
 

-โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า 
โสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ  จ านวน  6,000  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 127 ล าดับที่ 51 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  (ตามหนังสือหมู่บ้านแพะใหม ่หมู่ที่ 12 ที ่พิเศษ/2563 ลว  21  กรกฎาคม  2563) 
 
 
 
 



อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บา้นหลวง หมู่ที่ 13 (ส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข)          
จ านวน   20,000  บาท 

-โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จ านวน 6,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 127 ล าดับที่ 52 
 
 

-โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาธินัดดามาตุ  จ านวน  7,000  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 128 ล าดับที่ 53 
 
 

-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จ านวน 7,000  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 128 ล าดับที่ 54 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิ มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  (ตามหนังสือหมู่บ้านหลวง หมู่ที่ 13 ที ่พิเศษ/2563 ลว  21  กรกฎาคม  2563) 
 
 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ที่ 14 (ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข)          
จ านวน   20,000  บาท 

-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จ านวน  6,000  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 129 ล าดับที่ 55 
 
 

-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อุคราช
กุมารี   

จ านวน  7,000  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 129 ล าดับที่ 56 
 
 

-โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรม 

ราชกุมารี จ านวน 7,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว  หน้า 130 ล าดับที่ 57 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิ มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  (ตามหนังสือหมู่บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ที่ 14 ที ่พิเศษ/2563 ลว  21  กรกฎาคม  2563) 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     รวม  479,560 บาท 
 

งบบุคลากร        รวม  382,560 บาท 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม  382,560 บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน  382,560 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี,เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน 
ท้องถิ่นประจ าปี ฯลฯ จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน 
 
 

 



งบด าเนินงาน        รวม      67,000  บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม      67,000 บาท 
(ค่าตอบแทน)       รวม      60,000 บาท 
ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวน  60,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
 

(ค่าใช้สอย)         รวม       7,000 บาท      
          ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน   2,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล,ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน),ค่า
โฆษณาและเผยแพร่,ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน,ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ,ค่าจ้างเหมาบริการ ,และอัตราค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารและที่ดิน ,
ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ,ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การจ้างบุคคลธรรมดามาปฏิบัติงาน, การจ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการต่าง ๆ  ,ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการปูองกันและก าจัดปลวก ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน  5,000 บาท
   -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน  5,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ฯ 
  
 
 
 

งบลงทุน        รวม   30,000 บาท 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม   30,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์       รวม   30,000 บาท 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จ านวน 30,000 บาท 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2  จ านวน  30,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน  1  เครื่อง  (ตามเกณฑ์ราคากลาง    และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
   (1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
   (2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
    (3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ ที่มีความสามารถใน การใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   

4) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
 



6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
8)  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
9) มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  

 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 232 ล าดับที่ 1 
 

งบรายจ่ายอ่ืน        รวม   -   บาท 
 

 

งบเงินอุดหนุน        รวม   -   บาท 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     รวม    450,000 บาท 
 

งบบุคลากร         รวม        -       บาท 
 

งบด าเนินงาน        รวม   450,000 บาท 
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม  450,000 บาท 
  (ค่าใช้สอย)       รวม  450,000 บาท 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  จ านวน  450,000 บาท 
   -โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กปฐมวัยที่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ จ านวน 450,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กปฐมวัยที่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุน
ทรัพย์  เช่น  ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กพร้อมคนขับรถและคนดูแลเด็กปฐมวัยตามราคากลางที่ก าหนดไว้  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16  (9)  
การจัดการศึกษา (10)  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส                        
และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร  ส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  6  พ.ศ. 
2552  มาตรา  67  (5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา   และวัฒนธรรม  (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  
ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
หน้า 132  ล าดับที่ 5 
   
 

งบลงทุน         รวม    -   บาท 
 
 

งบรายจ่ายอ่ืน        รวม   -   บาท 
 
 

งบเงินอุดหนุน        รวม   -   บาท  



แผนงานเคหะและชุมชน 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     รวม  3,447,980 บาท 
 
งบบุคลากร        รวม  1,970,280 บาท 
 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม  1,970,280 บาท 

ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน 1,627,560 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี,เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ประจ าปี ฯลฯ จ านวน 5 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง,หัวหน้าฝุายออกแบบและควบคุมอาคาร ,
นายช่างโยธา จ านวน 2 อัตรา ,นักจัดการงานทั่วไป 

 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน     60,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง (ผู้อ านวยการกองช่าง,หัวหน้าฝุายออกแบบและควบคุมอาคาร) 
 

 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ า น ว น     2 3 4 , 7 2 0  บ า ท
    - ค่าจ้างพนักงานจา้งตามภารกิจ   จ านวน    234,720 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ต าแหน่ง ช่างก่อสร้าง, ช่างไม้ 
 
 
 

 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน       48,000 บาท
  

  -เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน       48,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน    2  อัตรา   ได้แก่ต าแหน่ง 
ช่างก่อสร้าง, ช่างไม้ 
   
งบด าเนินงาน        รวม      1,427,700 บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม      1,427,700 บาท 
(ค่าตอบแทน)       รวม      275,600 บาท 
ประเภทรายจ่ายคา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 120,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ว156 ลว. 19 กันยายน 
2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   
 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน    5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนกังานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 

 

  ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวน     100,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน     49,800 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
 



  (ค่าใช้สอย)       รวม     432,100 บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน 300,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล,ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น 
ค่าเช่าบ้าน),ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน,ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ,ค่าจ้างเหมาบริการ ,และอัตรา
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารและที่ดิน ,ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ,ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การ
จ้างบุคคลธรรมดามาปฏิบัติงาน, การจ้างเหมาเอกชนด าเนินการต่าง ๆ ,ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมา
บริการปูองกันและก าจัดปลวก ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม2563  และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน  30,000 บาท 
 -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน 30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ฯ  
 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน 102,100 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)และอัตราค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563   

     

(ค่าวัสดุ)       รวม     720,000  บาท 
ประเภทวัสดุส านักงาน         จ านวน 50,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ ,เก้าอ้ีต่าง ๆ,ตู้ต่างๆ,กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา
,น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559   
 

 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        จ านวน 220,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา เทปพัน 
สายไฟฟูา ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ส าหรับใช้ในส านักงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559     

ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง         จ านวน  150,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ , น้ ามันทาไม้, ทินเนอร์, สี, แปรงทาสี,  

เทปวัดระยะ, เครื่องวัดขนาดเล็ก, โถส้วม, อ่างล้างมือ, ทราย, ปูนซีเมนต์, อิฐ, กระเบื้อง, สังกะสี ฯลฯ  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
       
  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน   50,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน,เพลา,ตลับลูกปืน,
น้ ามันเบรก ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
 

 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน   150,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล,น้ ามันก๊าด,น้ ามันเบนซิน,แก๊สหุง
ต้ม,น้ ามันจารบี,น้ ามันเครื่อง และอัตราค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563   



 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน   100,000 บาท 
   เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า วั ส ดุ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  เ ช่ น  อุ ป ก ร ณ์ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ( Diskette,Floppy 
Disk,Removable Disk,Compact Disk,Digital Video Disk,Flash Drive),แผงเปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์(Key 
Board),เมนบอร์ด(Main Board),เมมโมรี่ซิป(Memory Chip) เช่น RAM, เมาส์(Mouse),เครื่องกระจายสัญญาณ
(Hub)ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
 
งบลงทุน        รวม     50,000 บาท 
  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม  50,000 บาท 
  
          ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   จ านวน   50,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว 
 
งบรายจ่ายอ่ืน        รวม   -  บาท 
 
 

งบเงินอุดหนุน        รวม    -  บาท 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานไฟฟ้าถนน        รวม  560,000  บาท 

งบบุคลากร        รวม          -    บาท 
 

งบด าเนินงาน        รวม          -    บาท 

งบลงทุน        รวม  560,000 บาท 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม  560,000 บาท 
  (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)      รวม  560,000 บาท 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    จ านวน  560,000 บาท 
-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบล าน้ าตุ๋ยเข้าพ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ 6 จ านวน  560,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบล าน้ าตุ๋ยเข้าพ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ 6 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565)แก้ไขฉบับที่ 5/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้าที่ 2 ล าดับที่ 1 
 
งบรายจ่ายอ่ืน        รวม  –   บาท 
 

งบเงินอุดหนุน        รวม    -          บาท 
  



แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                     

(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     รวม  685,000 บาท 

งบบุคลากร        รวม       -       บาท 
  

งบด าเนินงาน        รวม  550,000 บาท 
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม  550,000 บาท 
   (ค่าใช้สอย)       รวม  250,000 บาท 

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน 200,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล,ค่าเช่าทรัพย์สิน

(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน),ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน,ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ,ค่าจ้างเหมาบริการ ,และ
อัตราค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารและที่ดิน ,ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ,ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย การจ้างบุคคลธรรมดามาปฏิบัติงาน, การจ้างเหมาเอกชนด าเนินการต่าง ๆ ,ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างเหมาบริการปูองกันและก าจัดปลวก ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 
15 มกราคม2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563    

 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)และอัตราค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที ่15 มกราคม2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563   

 

 (ค่าวัสดุ)       รวม 300,000 บาท 
  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน   50,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน,เพลา,ตลับลูกปืน,
น้ ามันเบรก ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
 
 
 
 

 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน   250,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล,น้ ามันก๊าด,น้ ามันเบนซิน,แก๊สหุง
ต้ม,น้ ามันจารบี,น้ ามันเครื่อง และอัตราค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563   
 
งบลงทุน        รวม     - บาท 
  
 
งบรายจ่ายอ่ืน        รวม   -  บาท 
 
 

งบเงินอุดหนุน        รวม  135,000 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน      รวม  135,000 บาท 



  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รวม  135,000 บาท 
   -อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง (โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดล าปาง)  จ านวน 130,000 บาท ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ที่ ลป 51005/ว71 
ลงวันที่ 2 มิถุนายน  2563 )  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว หน้าที่ 90 ล าดับที่ 2 
 
 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน    รวม  212,000 บาท 

งบบุคลากร        รวม          -    บาท 

งบด าเนินงาน        รวม  202,000 บาท 
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม  202,000 บาท 
 (ค่าใช้สอย)       รวม  202,000 บาท 
 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน  202,000 บาท 
 

-โครงการอบต.สัญจร     จ านวน 10,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.สัญจร  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า 
ถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรี
ของประชาชน และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
หน้า 136  ล าดับที่ 13  (งานนโยบายและแผน) 

 
-โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง    จ านวน 5,000  บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าปูาย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  มาตรา 68 
(7)บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 136  ล าดับที่ 14 (งานพัฒนาชุมชน) 
 
    -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสตรีต าบลทุ่งกว๋าว จ านวน 7,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสตรีต าบลทุ่งกว๋าว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร , ค่าปูาย ฯ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 133  ล าดับที่ 1  (งานพัฒนาชุมชน) 
 



- โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ   จ านวน 120,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
กลางวัน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าปูายโครงการ , ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 วรรค 6  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 135  
ล าดับที่ 8  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 
-โครงการเลิกเผาเลิกเน่าเลิกเหม็น   จ านวน   10,000  บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลิกเผาเลิกเน่าเลิกเหม็นโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าปูายโครงการ , ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537  มาตรา 67 วรรค 7 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้ องถิ่น  
พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 94  
ล าดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  

-โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน จ านวน 10,000 บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าปูายโครงการ , ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  
มาตรา 67 วรรค 7  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 94  ล าดับที่ 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

- โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม    จ านวน 10,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม  โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและน้ าดื่ม, ค่าปูายโครงการ, ค่าปูายรณรงค์, ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 67 วรรค 6 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 141  ล าดับที่ 29 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
  - โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด   จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าปูายโครงการ , ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 มาตรา 67 วรรค 6 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 141  
ล าดับที่ 28 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 



-โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย    จ านวน 20,000 บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ   เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552 
มาตรา 66  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 135  ล าดับที่ 10   (งานกฎหมาย) 
 

งบลงทุน          รวม   -    บาท 

งบรายจ่ายอ่ืน        รวม      10,000  บาท 
    หมวดรายจ่ายอ่ืน      รวม      10,000  บาท 
   ประเภทรายจ่ายอ่ืน      จ านวน  10,000  บาท 

-โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยผลผลิตตกต่ า    จ านวน    10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยผลผลิตตกต่ า เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
มาตรา 68 (1)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 162  ล าดับที่ 15 
 

งบเงินอุดหนุน        รวม    -   บาท  
    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ       รวม  130,000 บาท 

งบบุคลากร        รวม   -    บาท 

งบด าเนินงาน        รวม  130,000 บาท 
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม  130,000 บาท 
 (ค่าใช้สอย)       รวม  130,000 บาท 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน  130,000 บาท 
 

  -โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทุ่งกว๋าวคัพ  จ านวน   100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาทุ่งกว๋าวคัพ เช่น ค่าปูายโครงการฯ ปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสินกีฬา  ค่าอาหารนักกีฬา ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มของนักกีฬา ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล  (ไม่เกิน 30 
%  ของงบประมาณ) ค่าปูนขาว ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาท าพลุ ค่าน้ าดื่ม ค่าน้ าแข็ง ค่าบ ารุงสถานที่ 
และ                                           
ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆที่มีความจ าเป็นฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา (16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
การพัฒนาท้องถิ่น และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่  6  พ.ศ. 2552 มาตรา 67  (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมาตรา 
68 (4) ให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 
พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 149  ล าดับที่ 27 (งานการศึกษา) 



-โครงการส่งนักกีฬาไปแข่งขัน   จ านวน 30,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาไปแข่งขัน  เช่น  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเบี้ยเลี้ยง 

นักกีฬา  ผู้ฝึกสอน  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  ผู้ควบคุมทีม (ผู้จัดการทีม) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าที่พัก  ค่าชุดกีฬาหรือกรีฑาค่า
อุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืนที่มีความจ าเป็น ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 มาตรา16(14) การส่งเสริมกีฬา (16)การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 66 
มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมาตรา 68 (4) ให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่ประชุม การ
กีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 149 ล าดับที่ 26  (งานการศึกษา) 
 

งบลงทุน          รวม   -    บาท 
 

งบรายจ่ายอ่ืน        รวม   -    บาท 

งบเงินอุดหนุน        รวม  -  บาท 
 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น      รวม    90,000  บาท 

งบบุคลากร        รวม   -      บาท 

งบด าเนินงาน        รวม  90,000  บาท 
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม  90,000  บาท 
 (ค่าใช้สอย)       รวม  90,000  บาท 
 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน  90,000 บาท 
  - โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา     จ านวน 10,000 บาท 
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา  เช่น  ค่าปูายโครงการพร้อมฉากหลัง               
ค่าขาเทียน   ค่าขี้เทียน   ค่าด้ายไส้เทียน ค่าน้ าดื่มชนิดถ้วยพลาสติก  ค่าน้ าแข็ง   และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)  การ
บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหาร  ส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  6  พ.ศ. 2552มาตรา 66  และมาตรา  67  (5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา   
และวัฒนธรรม  (8) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว หน้า 142  ล าดับที่ 3 (งานการศึกษา) 
 
 
 
 
 



- โครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง   จ านวน 30,000 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง เช่น ค่าปูายโครงการ ฯ ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน  ค่าน้ าดื่ม ค่าน้ าแข็ง ค่าแก้วน้ าพลาสติก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 (11)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น ( 16) การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วน
ต าบล  พ.ศ.  2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 66 และมาตรา 67 (5) ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (8)   บ ารุงรักษาศิลปะ   จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 146  ล าดับที่ 12  (งาน
การศึกษา) 
 

-โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก    จ านวน 50,000 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก เช่น ค่าปูายโครงการ ฯค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน  ค่าน้ าดื่ม ค่าน้ าแข็ง ค่าแก้วน้ าพลาสติก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น (16) กา ร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วน
ต าบล  พ.ศ.  2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 66 และมาตรา 67 (5) ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 146 ล าดับที่ 13 (งานการศึกษา) 
 

งบลงทุน        รวม   -   บาท 

 
 
 

งบรายจ่ายอ่ืน        รวม   -   บาท  
 
 
 
 

งบเงินอุดหนุน        รวม   -         บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน      รวม   4,770,500  บาท 
 
 

งบบุคลากร        รวม   -            บาท 
 
 

งบด าเนินงาน        รวม   -            บาท 
 

งบลงทุน        รวม 4,770,500  บาท 
      หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม 4,770,500  บาท 
 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    จ านวน     2,123,000 บาท 
-โครงการก่อสร้างเมรุ  บ้านทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 5                 จ านวน     1,400,000    บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างเมรุ  บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5  ขนาด 1 เตาเผา แบบตี
หลังคาครอบ ใช้ถ่านหรือฟืนเป็นเชื้อเพลิง จ านวน  1  หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว เลขที่ 02/2563  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติมฉบับที่2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
หน้าที่ 12 ล าดับที่ 1 
 

-โครงการก่อสร้างศาลาปุาช้า หมู่ที่ 13                 จ านวน     300,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างศาลาปุาช้า หมู่ที่ 13  ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้าที่ 153 ล าดับที่ 11 
 

-โครงการก่อสร้างรั้วที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  จ านวน     423,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างก่อสร้างรั้วที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
(ก่อสร้างรั้วในเขตอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ฝั่งทิศเหนือ) ฝั่งทิศใต้ ความยาวรวม 171.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่
2/2563องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้าที่ 15 ล าดับที่ 4 
  
 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    จ านวน  1,780,000 บาท 
-โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมทุ่งนาหมาก (เส้นบน) หมู่ที่ 1     จ านวน     200,000    บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมทุ่งนาหมาก (เส้นบน) หมู่ที่ 1 ขนาด
กว้าง 1 –กว้าง 2.40 เมตร สูง 1.60 เมตร ยาว 7.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงส าหรับอปท. 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561ถึง2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 79 ล าดับที่ 74 
 
 
 
 



-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุ่งนาดอน  หมู่ที่ 6      จ านวน 300,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุ่งนาดอน  หมู่ที่ 6  ขนาด
กว้าง  4.00 เมตร ยาวรวม 145 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่รวม ไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานทางหลวงส าหรับอปท. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 63  ล าดับที่ 12 
 

-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามล าเหมืองแม่ตุ๋ย หมู่ที่ 8    จ านวน  200,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามล าเหมืองแม่ตุ๋ย หมู่ที่ 8 ขนาด 1 - 
กว้าง 2.40 เมตร สูง 1.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงส าหรับอปท. เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง 2565) แก้ไข ฉบับที่ 4/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้าที่ 5 ล าดับที่ 5 
 

-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอย6 (ข้างบ้านนายสว่าง การเก่ง) หมู่ที่ 9 จ านวน 200,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอย6 (ข้างบ้านนายสว่าง การเก่ง) หมู่ที่ 9 
ขนาด 1 - กว้าง 2.40 เมตร สูง 1.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงส าหรับอปท. 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้าที่ 80 ล าดับที่ 80 

 
-โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก พร้อมพนัง ซอย 6 เชือ่ม ซอย 9 บา้นปุาเวียง หมู่ท่ี11 จ านวน 350,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนัง ซอย 6 เชื่อม ซอย 
9 บ้านปุาเวียง หมู่ที่11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 106 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 424 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงส าหรับอปท. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติมฉบับที่
2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้าที่ 7 ล าดับที่ 9 

 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ทางเขา้อ่างห้วยเกี๋ยง) บ้านแพะใหม ่หมู่ท่ี 12 จ านวน 330,000  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ทางเข้าอ่างห้วยเกี๋ยง) 
บ้านแพะใหม ่หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 640 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงส าหรับอปท. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้าที่ 3 ล าดับที่ 1 
 

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ซอยเข้าทุ่งนาใหม่  หมู่ที่ 14  จ านวน 200,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าทุ่งนาใหม่  หมู่ท่ี 14  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานทางหลวงส าหรับอปท. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) แก้ไข ฉบับที่ 4/2563 องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว หน้าที่ 4 ล าดับที่ 3 
 
 
 



ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      จ านวน  767,500 บาท 
-โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ (ศาลาปุาช้า) หมู่ท่ี 2   จ านวน  577,500  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ (ศาลาปุาช้า) หมู่ท่ี 2  ขนาด
กว้าง 9.00 เมตร ยาวรวมอาคารเดิม 24.00 เมตร หรือมพ้ืีนทีใ่ช้สอยรวมอาคารเดิม 216 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้าที่ 154 ล าดับที่ 13 

 
-โครงการปรับปรุงทางขึ้นอาคารบริเวณด้านหน้าอาคารหอประชมุ อบต.ทุ่งกว๋าว  จ านวน  40,000  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงทางขึ้นอาคารบริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุม อบต.
ทุ่งกว๋าว  ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.95 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7.42 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว หน้าที่ 13 ล าดับที่ 1 

 
-โครงการต่อเติมห้องสุขาส าหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  จ านวน  150,000  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่อเติมห้องสุขาส าหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร หรือมพ้ืีนทีไ่ม่น้อยกว่า 5.00 ตารางเมตร จ านวน 1 หลัง รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2563 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้าที่ 14 ล าดับที่ 1 

ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
สิ่งก่อสร้าง   จ านวน    100,000    บาท 

-ค่าจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง       จ านวน    100,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ        
 

 

งบรายจ่ายอ่ืน        รวม   -   บาท 
 

งบเงินอุดหนุน        รวม   -   บาท 
 

แผนงานการเกษตร 
 

งานส่งเสริมการเกษตร       รวม      70,000   บาท 
 
 

งบบุคลากร        รวม       -        บาท 

งบด าเนินงาน        รวม   70,000   บาท 
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม   70,000   บาท 
 (ค่าใช้สอย)       รวม   50,000   บาท 
 
 
 
 



ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน  50,000 บาท 
  -โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์   จ านวน       10,000     บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   มาตรา 16 (6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 
165ล าดับที่ 1 (งานนโยบายและแผน) 
 

  -โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ            จ านวน 10,000 บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ฯเป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2542   มาตรา 16 (6) การส่งเสริม การฝึก และการ
ประกอบอาชีพ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว หน้า 167 ล าดับที่ 10 (งานนโยบายและแผน) 
 

   -โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์   จ านวน   10,000  บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน   โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) การ
ส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 166 ล าดับที่ 6 (งานนโยบายและแผน) 
 

-โครงการสนับสนุนพัฒนาการผลิตการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ศูนยบ์ริการและถ่ายทอด  
 เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล    จ านวน 20,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนพัฒนาการผลิตการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลทุ่งกว๋าว เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าตอบแทนการประชุม ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0890.3/ว796 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 167 ล าดับที่ 9  (งานนโยบายและแผน)  

  (ค่าวัสดุ)       รวม     20,000 บาท 
  ประเภทวัสดุการเกษตร          จ านวน    20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่า สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์,พันธุ์พืช,ปุ๋ย,พันธุ์
สัตว์ปีกและสัตว์น้ า ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
 
งบลงทุน        รวม   -   บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน        รวม   -   บาท 
งบเงินอุดหนุน        รวม   -   บาท 
 



แผนงานการเกษตร 
 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้      รวม     30,000   บาท 
 
งบบุคลากร        รวม   -    บาท 
 
งบด าเนินงาน        รวม  30,000   บาท 
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม  30,000   บาท 
 (ค่าใช้สอย)       รวม  30,000   บาท 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน  30,000 บาท   
-โครงการสร้างปุาด้วยฝายชะลอน้ าเฉลิมพระเกียรติฯ            จ านวน   10,000   บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างปุาด้วยฝายชะลอน้ าเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ค่าน้ าดื่ม,ค่า
ปูาย,ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 มาตรา 68 (1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 
พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 95 ล าดับที่ 3 (งานนโยบายและแผน) 
 
 

-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว    จ านวน   20,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เช่น 
ค่าน้ าดื่ม,ค่าปูาย,ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 95 ล าดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)  
 
งบลงทุน          รวม   -   บาท 
 
 
งบรายจ่ายอ่ืน        รวม   -   บาท 
 
 
งบเงินอุดหนุน        รวม   -   บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานงบกลาง 
 

งานงบกลาง        รวม 22,190,800  บาท 

งบกลาง         รวม 22,190,800  บาท 

หมวดงบกลาง       รวม 22,190,800 บาท  
 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                จ านวน  126,800  บาท    
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้ดูแล
เด็ก เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
 

 ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                   จ านวน     20,000  บาท    
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้ดูแล
เด็ก เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
   

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                  จ านวน 16,212,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.6/ว 16318 ลว. 17 กรกฎาคม 2563)   จา่ยในอัตราแบบขั้นบันได  

 - ผู้สูงอายุ  ที่มีอายุ 60 - 69 ปี    จะได้รับเบี้ยยังชีพ  อัตราละ   600    บาทต่อเดือน      
 - ผู้สูงอายุ  ที่มีอายุ 70 - 79 ปี    จะได้รับเบี้ยยังชีพ  อัตราละ   700    บาทต่อเดือน      
 - ผู้สูงอายุ  ที่มีอายุ 80 - 89 ปี    จะได้รับเบี้ยยังชีพ  อัตราละ    800   บาทต่อเดือน     
 - ผู้สูงอายุ   ที่มีอายุ 90ปีขึ้นไป     จะได้รับเบี้ยยังชีพ   อัตราละ 1,000    บาทต่อเดือน  

เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจฯ  พ.ศ. 2542 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 156 ล าดับที่ 1 

 

ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ                                                 จ านวน  4 ,548 , 000  บาท
  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.6/ว 16318 ลว. 17 กรกฎาคม 2563)   คนพิการมีอายุ18 ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการ  อัตราละ  800-  
บาทต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี คนละ 1,000 
บาทต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจฯ  พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561ถึง2565) หน้า 156 ล าดับที่ 2 

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                  จ านวน   330,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส์(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.6/ว 16318 ลว. 17 กรกฎาคม 2563) ได้รับเบี้ยยังชีพ  อัตราละ  500-  บาทต่อเดือน  เป็นไปตามภารกิจ
ถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจฯ  พ.ศ. 2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)  หน้า  156 ล าดับที่ 3   



 

ประเภทเงินส ารองจ่าย                           จ านวน 500,000 บาท 
  เพ่ือใช่จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวมเท่านั้น ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลว. 15 เมษายน 
2563และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 
 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน     จ านวน 210,000 บาท 
 

   -กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลทุ่งกว๋าว         จ านวน    160,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลทุ่งกว๋าว   เพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับ 

ประชาชนต าบลทุ่งกว๋าว  ด้านส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพในระดับท้องถิ่น  (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1263 ลว. 30 พฤษภาคม 2557)  และ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว1202 ลว. 17 กรกฎาคม 2557)  และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 156 ล าดับที่ 4   
 

  -กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลทุ่งกว๋าว     จ านวน         50,000    บาท                           
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลทุ่งกว๋าว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลว. 20 สิงหาคม 2553 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
560 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2561 และ ตามหนังสือของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลทุ่งกว๋าว   ลว. 21 กรกฎาคม 
2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 157 ล าดับ
ที่ 6 
  
 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)     จ านวน 244,000 บาท 

เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น( กบท.)  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2548 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ตาม
หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลว. 30 กันยายน 2562  
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลว. 26 กรกฎาคม 2561) ซึ่งได้
ก าหนดให้ตั้งไว้ร้อยละ 1 ของงบประมาณการรายรับ โดยไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ 
หรืออุดหนุน   
 

 

 


