




คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา
อ.หนองกี่  จ.บุรีรัมย

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 297,001.00 269,300.00 306,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

125,097.80 36,400.00 127,200.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 118,555.25 100,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

167,740.00 160,000.00 160,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,300.00 13,300.00 8,300.00

หมวดรายได้จากทุน 1,500.00 3,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 711,194.05 582,000.00 705,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,386,497.53 15,918,000.00 16,495,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,386,497.53 15,918,000.00 16,495,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,048,181.00 9,000,000.00 9,300,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

7,048,181.00 9,000,000.00 9,300,000.00

รวม 22,145,872.58 25,500,000.00 26,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 3,782,508.00 4,408,570.00 4,308,590.00

งบบุคลากร 7,549,595.00 10,399,330.00 10,732,910.00

งบดําเนินงาน 4,046,822.94 6,908,700.00 7,407,700.00

งบลงทุน 1,020,100.00 2,908,400.00 3,475,800.00

งบเงินอุดหนุน 154,529.93 875,000.00 575,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 16,553,555.87 25,500,000.00 26,500,000.00

รวม 16,553,555.87 25,500,000.00 26,500,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา

อ.หนองกี่  จ.บุรีรัมย

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,034,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,927,540

แผนงานสาธารณสุข 85,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 90,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,081,450

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,000,440

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 355,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,382,100

แผนงานการเกษตร 175,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 4,308,590

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 26,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกระตำดพัฒนำ
อ ำเภอ หนองก่ี   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 26,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 8,308,520 บาท

งบบุคลากร 5,502,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 บาท

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนนำยก /รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยกองค์กำร

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษต ำแหน่งนำยก/รองนำยกองค์กำร

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 86,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,368,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประธำนสภำ อบต./รองประธำนสภำ

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,449,400 บาท

เงินเดือนพนักงำน 2,770,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ในปีงบประมำณ        

พ.ศ.2564

ให้แก่พนักงงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 8 อัตรำ ดังน้ี

1) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1 อัตรำ

2) รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1 อัตรำ

3) หัวหน้ำส ำนักปลัด 1 อัตรำ

4) นักจัดกำรท่ัวไป 1 อัตรำ
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 84,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ของปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 3 อัตรำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 403,200 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงงำนจ้ำง จ ำนวน 3 อัตรำ
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวให้กับพนักงงำนจ้ำง 
งบด าเนินงาน 2,725,500 บาท

ค่าตอบแทน 600,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 170,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีให้กับพนักงำนส่วนต ำบลและ

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฎิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ส ำหรับ

ค่ำเช่ำบ้ำน 360,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้พนักงงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิท่ีพึงได้รับ 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของคณะผู้บริหำรและ

ค่าใช้สอย 1,265,500 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 325,500 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์ อบต. 

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 40,000 บำท
- ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว้ 20,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ัง 300,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 220,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำลงทะเบียน

โครงกำรปกป้องสถำบัน 50,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรปกป้องสถำบัน นำยกองค์กำร

โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ 250,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมสัมมนำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 80,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองพ่น

ค่าวัสดุ 390,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 90,000 บำท
- ค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ ส ำหรับส ำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ม 
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วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยวัสดุบ้ำนบ้ำนงำนครัว เช่น น ำยำเช็ดกระจก 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุรวมท้ังค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมรถยนต์

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 200,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับใช้ในกำร

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บำท
- ค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล

ค่าสาธารณูปโภค 470,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 300,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล,อำคำร

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำน รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับ

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 20,000 บำท
ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณีย์ อำกร เป็นต้น 

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 90,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรภำพหรือโทรสำร ค่ำส่ือสำรผ่ำนดำวเทียม 

งบลงทุน 25,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 25,900 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 17,000 บำท
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน * (จอแสดงภำพขนำดไม่

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขำวด ำ 8,900 บำท
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขำวด ำชนิด Network แบบท่ี1 (28 

งบเงินอุดหนุน 55,000 บาท

เงินอุดหนุน 55,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงกำรจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ 45,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ ตำม

เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์

โครงกำรจัดหำรำยได้เพ่ือจัดกิจกรรมสำธำรณกุศลและให้ควำม 10,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัด ตำม
งานบริหารงานคลัง 2,726,360 บาท

งบบุคลากร 1,805,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,805,460 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,573,380 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุง เงินเดือนในปีงบประมำณ พ.ศ. 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 13,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้กับผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 176,880 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงงำนจ้ำง จ ำนวน 1 อัตรำ

งบด าเนินงาน 895,000 บาท

ค่าตอบแทน 200,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีให้กับพนักงำนส่วนต ำบลและ

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฎิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรส ำหรับ

ค่ำเช่ำบ้ำน 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้พนักงำนส่วนต ำบล 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท
จ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล

ค่าใช้สอย 585,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 330,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ต้ังไว้ 42,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 130,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำลงทะเบียน

โครงกำรจัดเก็บภำษีเคล่ือนท่ี 10,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรจัดเก็บภำษีเคล่ือนท่ี 

โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษี 100,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรจัดท ำแผนท่ี โดยมีค่ำใช้จ่ำย
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เคร่ือง

ค่าวัสดุ 110,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของหรือเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ในกำรซ้ือแปรง น้ ำยำเช็ด

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้ำส์ คีย์บอร์ด เทปบันทึก

งบลงทุน 25,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 25,900 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 17,000 บำท
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน * (จอแสดงภำพขนำดไม่

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขำวด ำชนิด Network 8,900 บำท
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขำวด ำชนิด Network แบบท่ี1 (28 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 60,000 บาท

งบด าเนินงาน 60,000 บาท

ค่าใช้สอย 60,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล 50,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วง

โครงกำรอบรมป้องกันและบรรเทำอัคคีภัยให้กับเยำวชนในพ้ืนท่ีต ำบล 10,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอบรมป้องกันและบรรเทำ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,789,460 บาท

งบบุคลากร 967,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 967,560 บาท

เงินเดือนพนักงำน 925,560 บำท
เงินเดือนพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้กับผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ
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งบด าเนินงาน 796,000 บาท

ค่าตอบแทน 96,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 30,000 บำท
เพ่ือเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีให้กับพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฎิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนส่วนต ำบล

ค่าใช้สอย 580,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 500,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำคนดูแลเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งรวง

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 60,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำลงทะเบียน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรศึกษำต่ำงๆ

ค่าวัสดุ 120,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 45,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 35,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำน งำนครัวเรือน เช่น น้ ำยำเช็ดกระจก 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่น

วัสดุกำรศึกษำ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรศึกษำต่ำงๆ

งบลงทุน 25,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 25,900 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 17,000 บำท
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน * (จอแสดงภำพขนำดไม่
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เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขำวด ำชนิด Network แบบท่ี1 8,900 บำท
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขำวด ำชนิด Network แบบท่ี1 (28 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,208,080 บาท

งบบุคลากร 644,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 644,880 บาท

เงินเดือนพนักงำน 322,560 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ในปีงบประมำณ        

เงินวิทยฐำนะ 42,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 252,720 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 2 อัตรำ 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 27,600 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่ พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 2 อัตรำ

งบด าเนินงาน 506,000 บาท

ค่าใช้สอย 379,600 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำติดต้ังอินเตอร์เน็ต ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งรวงทอง 12,800 บำท
ค่ำติดต้ังอินเตอร์เน็ต ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งรวงทอง

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน 13,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก(รำยหัว) 80,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก(รำยหัว)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนำเด็ก 205,800 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้แก่เด็กในศูนย์

ค่ำหนังสือเรียน 9,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียน

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 9,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน

โครงกำรทัศนศึกษำเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย 25,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรทัศนศึกษำเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้

โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 5,000 บำท



หน้ำ : 1/1
วันท่ีพิมพ์ : 19/10/2563  14:20:53

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

เพ่ือเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรวันเด็กแห่งชำติประจ ำปี
ค่าวัสดุ 126,400 บาท

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 76,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

วัสดุกำรศึกษำ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรศึกษำส ำหรับศูนย์เด็กเล็ก เช่น เกมส์

งบลงทุน 57,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 57,200 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 57,200 บำท
เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ขนำด 18,000 บีทียู จ ำนวน 2 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 85,000 บาท

งบด าเนินงาน 85,000 บาท

ค่าใช้สอย 85,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 5,000 บำท
ค่ำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์ และ ข้ึนทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 50,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรควบคุมและป้องกันโรค

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 30,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ยำคุมก ำเนิดสัตว์ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 90,000 บาท

งบด าเนินงาน 90,000 บาท

ค่าใช้สอย 90,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนำว 90,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนำวในเขตองค์กำร

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,773,450 บาท

งบบุคลากร 1,208,450 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,208,450 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,166,450 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ในปีงบประมำณ 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้กับผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง

งบด าเนินงาน 565,000 บาท

ค่าตอบแทน 135,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 50,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเปิดซอง คณะกรรมกำร

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฎิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนส่วนต ำบล

ค่าใช้สอย 250,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 50,000 บำท
เพ่ือใช้เป็นค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำตักส่ิงปฏิกูล ค่ำระวำง

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 60,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำลงทะเบียน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 140,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เคร่ือง

ค่าวัสดุ 180,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ กระดำษ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุต่ำงๆ เช่น ไมโครโฟน,ขำต้ังไมโครโฟน,โคม

วัสดุก่อสร้ำง 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุต่ำงๆ เช่น เคร่ืองมือช่ำงต่ำงๆเทปวัด

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยำงนอก 
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วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันเบนซิน

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยในกำรโฆษณำและเผยแพร่ต่ำงๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุต่ำงๆ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล 

งานไฟฟ้าถนน 890,000 บาท

งบด าเนินงาน 510,000 บาท

ค่าใช้สอย 510,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 510,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ติดต้ังไฟฟ้ำสำธำรณะต้ัง

งบเงินอุดหนุน 380,000 บาท

เงินอุดหนุน 380,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำหนองก่ี เพ่ือขยำยเขต 80,000 บำท
เพ่ืออุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำหนองก่ี เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำ

โครงกำรอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำหนองก่ี เพ่ือขยำยเขต 60,000 บำท
เพ่ืออุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำหนองก่ี เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำ

โครงกำรอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำหนองก่ี เพ่ือขยำยเขต 150,000 บำท
เพ่ืออุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำหนองก่ี เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำ

โครงกำรอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำหนองก่ี เพ่ือขยำยเขต 90,000 บำท
เพ่ืออุดหนุนท่ีท ำกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำหนองก่ีเพ่ือขยำยเขต

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 348,000 บาท

งบด าเนินงาน 348,000 บาท

ค่าใช้สอย 328,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 288,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลขับรถบรรทุกขยะ จ ำนวน 1 คน 

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรธนำคำรขยะ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยตำมโครงกำรธนำคำรขยะ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะ โดยมีค่ำใช้จ่ำย
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ค่าวัสดุ 20,000 บาท

วัสดุอ่ืน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือถังขยะแบบพลำสติกให้หมู่บ้ำนต่ำงๆในเขต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 830,440 บาท

งบบุคลากร 604,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 604,440 บาท

เงินเดือนพนักงำน 369,480 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนในปีงบประมำณพ.ศ. 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 234,960 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนจ้ำงจ ำนวน 1 อัตรำ ดังน้ี

งบด าเนินงาน 210,000 บาท

ค่าตอบแทน 65,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 45,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีให้กับพนักงำนส่วนต ำบลพนักงำนจ้ำง

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนส่วนต ำบล

ค่าใช้สอย 110,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท
เพ่ือใช้เป็นค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำตักส่ิงปฏิกูล 

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำลงทะเบียน

โครงกำร อบต.สัญจร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร อบต.สัญจร โดยมี

โครงกำรฝึกอบรมกำรให้ควำมรู้เร่ืองกฎจรำจรให้กับเด็กและเยำวชนใน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรมกำรให้ควำมรู้เร่ืองกฏจรำจรให้กับเด็กและ

โครงกำรให้ควำมรู้เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยำวชน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดเด็กติดเกมและ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินต่ำงๆ
ค่าวัสดุ 35,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 25,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ธง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท
-ค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจะบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์

งบลงทุน 16,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 16,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 16,000 บำท
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน * รำคำ 16,000 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 170,000 บาท

งบด าเนินงาน 110,000 บาท

ค่าใช้สอย 110,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพชุมชน 50,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมอำชีพชุมชนโดยมี

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครเฝ้ำระวังยำเสพติดและกำรขับข่ีปลอดภัย 20,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครเฝ้ำระวังยำ

โครงกำรเย่ียมบ้ำนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส 10,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรเย่ียมบ้ำนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และ

โครงกำรสร้ำงบ้ำนเพ่ือช่วยเหลือผู้มีฐำนะยำกจนรำยได้น้อย 20,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรสร้ำงบ้ำนเพ่ือช่วยเหลือผู้มี

โครงกำรอบรม คุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหำรสมำชิกสภำ อบต. 10,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะ

งบเงินอุดหนุน 60,000 บาท

เงินอุดหนุน 60,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติด อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 30,000 บำท
เพ่ืออุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอหนองก่ี ตำมโครงกำรป้องกัน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงกำรกลุ่มอำหำรแปรรูป หมู่ 12 บ้ำนทุ่งรวงทอง อ ำเภอหนองก่ี 30,000 บำท
เพ่ืออุดหนุนกลุ่มแม่บ้ำน บ้ำนทุ่งรวงทอง หมู่ท่ี 12 ต ำบลทุ่งกระ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 35,000 บาท

งบด าเนินงาน 15,000 บาท

ค่าใช้สอย 15,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 15,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในงำนต่ำง  ๆซ่ึงเป็นวันส ำคัญของทำงรำชกำร เช่น วันปิ

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรจัดงำนพระรำชพิธีและงำนรัฐพิธี อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 20,000 บำท
เพ่ืออุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอหนองก่ี ตำมโครงกำรจัดงำน

งานกีฬาและนันทนาการ 150,000 บาท

งบด าเนินงาน 150,000 บาท

ค่าใช้สอย 120,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด 120,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด 

ค่าวัสดุ 30,000 บาท

วัสดุกีฬำ 30,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬำเพ่ือใช้ในกำรฝึกซ้อมเข้ำร่วม

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 170,000 บาท

งบด าเนินงาน 110,000 บาท

ค่าใช้สอย 110,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยพิธีกำรศำสนำ ฯลฯ 

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรกิจกรรมวันส ำคัญทำง

โครงกำรประเพณีรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรประเพณีรดน้ ำด ำหัว

โครงกำรส่งเสริมประเพณีวันเข้ำพรรษำ 20,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรส่งเสริมประเพณีวันเข้ำพรรษำ 
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งบเงินอุดหนุน 60,000 บาท

เงินอุดหนุน 60,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรงำนประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองก่ี 50,000 บำท
อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอหนองก่ี ตำมโครงกำรงำนประเพณี

โครงกำรจัดงำนประเพณีข้ึนเขำพนมรุ้ง 10,000 บำท
อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ตำมโครงกำรงำนประเพณี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 3,382,100 บาท

งบลงทุน 3,382,100 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,382,100 บาท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ม.1 บ้ำนสระหลวง จำกถนนสำยหลวงศรี 487,000 บำท
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 1 บ้ำนสระหลวง จำกถนนสำย

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ม.10 บ้ำนโนนสีทอง (สำยจำกบ้ำนนำง 496,800 บำท
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 10 บ้ำนโนนทอง สำยจำกบ้ำน

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ม.12 บ้ำนทุ่งรวงทอง สำยสำมแยกซอย 499,500 บำท
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 12 บ้ำนทุ่งรวงทอง สำยสำมแยก

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ม.3 บ้ำนโนนทอง ( ซอยลำนมันเอ้ือมพร ) 410,400 บำท
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 3 บ้ำนโนนทอง ซอยลำนมัน

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ม.4 บ้ำนศรีสง่ำ จำกบริเวณถนนตัดใหม่ 487,000 บำท
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 4 บ้ำนศรีสง่ำ จำกบริเวณถนนตัด

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ม.5 บ้ำนเสือชะเง้อ สำยเลียบคลอง 259,200 บำท
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 5 บ้ำนเสือชะเง้อ สำยเลียบคลอง

โครงกำรขยำยไหล่ทำง ม.5 บ้ำนเสือชะเง้อ ทิศเหนือ ถนนเข้ำหมู่บ้ำน 243,000 บำท
โครงกำรขยำยไหล่ทำง หมู่ท่ี 5 บ้ำนเสือชะเง้อ ทิศเหนือ ถนนเข้ำ

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอล์ฟลท์ติกคอนกรีต ม.7 บ้ำนสุขส ำรำญ ( 499,200 บำท
โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอล์ฟลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 7 บ้ำนสุข

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 115,000 บาท

งบด าเนินงาน 115,000 บาท

ค่าใช้สอย 115,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
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โครงกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ 15,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ โดยมีค่ำใช้จ่ำย

โครงกำรศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้ำวชุมชน 50,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้ำว

โครงกำรส่งเสริมกำรท ำปุ๋ยพืชสด 20,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรส่งเสริมกำรท ำปุ๋ยพืชสด โดยมี

โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรท่ีปลอดภัยและได้มำตรฐำน 30,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรท่ี

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 60,000 บาท

งบด าเนินงาน 60,000 บาท

ค่าใช้สอย 60,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 60,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดย

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 4,308,590 บาท

งบกลาง 4,308,590 บาท

งบกลาง 4,308,590 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 45,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 2,818,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ปรำกฎใน

เบ้ียยังชีพคนพิกำร 960,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเบ้ียยังชีพคนพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ปรำกฎใน

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจ ำปีงบระมำณ 2564 ปรำกฎใน

ส ำรองจ่ำย 299,390 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยท่ีต้ังไว้เพ่ือใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินท่ีมีสำธำรณภัย

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 172,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกระตำดพัฒนำ
อ ำเภอ หนองก่ี   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 26,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา

อ.หนองกี่  จ.บุรีรัมย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 26,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 306,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 240,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 66,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากกวาเดิม

อากรการฆาสัตว จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาเดิม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 127,200 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากกวาเดิม

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาเดิม

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากกวาเดิม

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาเดิม
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาเดิม

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาเดิม

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 800 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
น้อยกวาเดิม

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาเดิม

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาเดิม

คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาเดิม

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากกวาเดิม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
เดิม

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 160,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 160,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาเดิม
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 8,300 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
น้อยกวาเดิม

คาจําหนายแบบพิมพและคําร้อง จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาเดิม

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาเดิม

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาเดิม

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,495,000 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,970,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากกวาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,400,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาเดิม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาเดิม
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาเดิม

คาภาคหลวงแร จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากกวาเดิม

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากกวาเดิม

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
เทาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 9,300,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 9,300,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากกวาเดิม
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