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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลชางทูน
อําเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลชางทูน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลชางทูน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 57,495,513.57 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 41,520,825.61 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,366,968.14 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 1,787,464.85 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 24,184,569.22 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 44,737.60 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 22,522.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 373,586.05 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 13,900.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,619,528.37 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,110,295.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,000,218.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 17,802,130.23 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 4,667,063.75 บาท

งบบุคลากร จํานวน 6,746,138.58 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,979,997.90 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,580,550.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 828,380.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,000,218.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,467,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน
อําเภอบอไร  จังหวัดตราด

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 44,737.60 229,400.00 229,400.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

22,522.20 81,000.00 81,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 373,586.05 260,000.00 260,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 13,900.00 19,000.00 19,000.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 2,000.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 454,745.85 591,400.00 591,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,619,528.37 13,208,600.00 13,908,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,619,528.37 13,208,600.00 13,908,600.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,110,295.00 11,500,000.00 11,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,110,295.00 11,500,000.00 11,500,000.00

รวม 24,184,569.22 25,300,000.00 26,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน
อําเภอบอไร  จังหวัดตราด

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 4,667,063.75 5,099,073.00 5,430,703.00

งบบุคลากร 6,746,138.58 10,512,360.00 11,047,200.00

งบดําเนินงาน 2,979,997.90 5,286,767.00 5,290,297.00

งบลงทุน 2,580,550.00 3,490,800.00 3,271,800.00

งบเงินอุดหนุน 828,380.00 911,000.00 960,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 17,802,130.23 25,300,000.00 26,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลช้างทูน

อําเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลช้างทูน
อําเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,037,350

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 465,220

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,428,877

แผนงานสาธารณสุข 382,620

แผนงานสังคมสงเคราะห 439,760

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 425,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,170,470

แผนงานการเกษตร 80,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,430,703

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 26,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลชางทูน

อําเภอบอไร  จังหวัดตราด

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,430,703 5,430,703
    งบกลาง 5,430,703 5,430,703

รวม 5,430,703 5,430,703

หนา : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,786,620 312,960 1,595,100 367,320 7,062,000
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,793,040 0 0 0 1,793,040

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,993,580 312,960 1,595,100 367,320 5,268,960

งบดําเนินงาน 1,725,000 0 170,000 0 1,895,000
    คาตอบแทน 180,000 0 20,000 0 200,000

    คาใชสอย 870,000 0 100,000 0 970,000

    คาวัสดุ 415,000 0 50,000 0 465,000

    คาสาธารณูปโภค 260,000 0 0 0 260,000

งบลงทุน 48,100 0 17,250 0 65,350
    คาครุภัณฑ 48,100 0 17,250 0 65,350

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 0 0 0 15,000

รวม 6,574,720 312,960 1,782,350 367,320 9,037,350

หนา : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 307,620 307,620
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 307,620 307,620

งบดําเนินงาน 145,000 145,000
    คาใชสอย 80,000 80,000

    คาวัสดุ 65,000 65,000

งบลงทุน 12,600 12,600
    คาครุภัณฑ 12,600 12,600

รวม 465,220 465,220

หนา : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 449,220 1,318,860 1,768,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 449,220 1,318,860 1,768,080

งบดําเนินงาน 60,000 1,684,797 1,744,797
    คาใชสอย 60,000 955,780 1,015,780

    คาตอบแทน 0 5,000 5,000

    คาวัสดุ 0 662,017 662,017

    คาสาธารณูปโภค 0 62,000 62,000

งบลงทุน 0 36,000 36,000
    คาครุภัณฑ 0 36,000 36,000

งบเงินอุดหนุน 0 880,000 880,000
    เงินอุดหนุน 0 880,000 880,000

รวม 509,220 3,919,657 4,428,877

หนา : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 307,620 307,620
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 307,620 307,620

งบดําเนินงาน 75,000 75,000
    คาใชสอย 25,000 25,000

    คาวัสดุ 50,000 50,000

รวม 382,620 382,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 329,760 329,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 329,760 329,760

งบดําเนินงาน 110,000 110,000
    คาตอบแทน 60,000 60,000

    คาใชสอย 50,000 50,000

รวม 439,760 439,760

หนา : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 140,000 140,000
    คาใชสอย 140,000 140,000

รวม 140,000 140,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 180,000 160,000 30,000 370,000
    คาใชสอย 150,000 160,000 30,000 340,000

    คาวัสดุ 30,000 0 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 13,000 42,000 55,000
    เงินอุดหนุน 0 13,000 42,000 55,000

รวม 180,000 173,000 72,000 425,000

หนา : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 419,040 853,080 1,272,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 419,040 853,080 1,272,120

งบดําเนินงาน 740,500 0 740,500
    คาตอบแทน 55,000 0 55,000

    คาใชสอย 205,000 0 205,000

    คาวัสดุ 480,500 0 480,500

งบลงทุน 64,850 3,093,000 3,157,850
    คาครุภัณฑ 64,850 0 64,850

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 3,093,000 3,093,000

รวม 1,224,390 3,946,080 5,170,470

หนา : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000
    คาใชสอย 70,000 70,000

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

รวม 80,000 80,000

หนา : 8/8







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลชางทูน

อําเภอบอไร  จังหวัดตราด
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 70,989.60 3,265.91 4,400.00 0.00 % 4,400.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 75,256.76 4,958.00 95,000.00 0.00 % 95,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 9,205.69 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีป้าย 1,808.00 27,308.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 148,054.36 44,737.60 229,400.00 229,400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 640.20 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 480.00 400.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,259.51 2,160.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 58,293.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

23,700.00 16,600.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

325.00 325.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,101.00 2,397.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 1,120.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 88,278.51 22,522.20 81,000.00 81,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ดอกเบี้ย 247,541.89 373,586.05 250,000.00 0.00 % 250,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 247,541.89 373,586.05 260,000.00 260,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 10,830.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 5.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 14,062.61 13,900.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 24,897.61 13,900.00 19,000.00 19,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 315,979.99 317,328.87 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,173,460.88 9,451,621.34 9,500,000.00 0.53 % 9,550,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,315,913.92 1,300,612.63 1,400,000.00 7.14 % 1,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 65,843.56 65,103.26 50,000.00 0.00 % 50,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีสรรพสามิต 2,599,499.35 2,269,410.02 1,800,000.00 22.22 % 2,200,000.00
     คาภาคหลวงแร 28,898.50 29,140.07 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 22,915.00 20,141.30 14,000.00 0.00 % 14,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 9,322.88 11,053.88 14,600.00 0.00 % 14,600.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

508,397.00 155,117.00 100,000.00 150.00 % 250,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,040,231.08 13,619,528.37 13,208,600.00 13,908,600.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 9,755,684.00 10,110,295.00 11,500,000.00 0.00 % 11,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,755,684.00 10,110,295.00 11,500,000.00 11,500,000.00
รวมทุกหมวด 25,304,687.45 24,184,569.22 25,300,000.00 26,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน

อําเภอบอไร  จังหวัดตราด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 26,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 229,400 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 4,400 บาท

ประมาณการไวตามจํานวนรายของผูที่ตองชําระภาษี

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 95,000 บาท

ประมาณการไวตามจํานวนรายของผูที่ตองชําระภาษี

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวตามจํานวนรายของผูที่ตองชําระภาษี

ภาษีป้าย จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวตามจํานวนรายของผูที่ตองชําระภาษี

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 81,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา
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คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 260,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 19,000 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

คาเขียนแบบแปลน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,908,600 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,550,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,200,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 14,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน 14,600 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริง ในปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 11,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,500,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,704 4,152 5,300 0 % 5,300

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 2,732,800 3,357,600 5.33 % 3,536,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 0 815,200 1,015,200 2.84 % 1,044,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 63,000 90,000 -16.67 % 75,000

เงินสํารองจาย 513,604 767,308.75 345,043 -13.04 % 300,063

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 275,940

1. คาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลัก
ประกันรายได้ให้แกผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ)

2,904,900 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลช้างทูน

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

2. คาใช้จายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แกผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ (เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ)

831,200 0 0 0 % 0

3. คาสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 65,000 0 0 0 % 0

4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นตําบลช้างทูน

55,000 0 0 0 % 0

6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 97,123 0 0 0 % 0

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 55,000 54,000 1.85 % 55,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 74,633 93,960 16.01 % 109,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

135,970 154,970 275,940 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 10,000

รวมงบกลาง 4,606,501 4,667,063.75 5,237,043 5,430,703
รวมงบกลาง 4,606,501 4,667,063.75 5,237,043 5,430,703
รวมงบกลาง 4,606,501 4,667,063.75 5,237,043 5,430,703

รวมแผนงานงบกลาง 4,606,501 4,667,063.75 5,237,043 5,430,703
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

513,600 513,600 513,600 0 % 513,600

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 45,200 91.15 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,022,400 972,000 1,074,300 3.21 % 1,108,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,706,640 1,656,240 1,717,340 1,793,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 917,080 1,014,462.58 2,238,950 -37.83 % 1,391,940

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,152,057 1,117,440 1,253,040 2.92 % 1,289,640
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 94,155.16 71,275 71,040 -15.54 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,205,292.16 2,245,177.58 3,815,030 2,993,580
รวมงบบุคลากร 3,911,932.16 3,901,417.58 5,532,370 4,786,620

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

24,900 24,300 40,000 150 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 28,400 33,000 67,200 -25.6 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 24,000 12,000 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 77,300 69,300 137,200 180,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ 14,774 119,785.8 185,000 -18.92 % 150,000

2. คาธรรมเนียมศาล และคาลงทะเบียนตาง 
ๆ

20,500 0 5,000 0 % 5,000

3. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกอยูเวร
ยาม

109,200 116,800 150,000 -20 % 120,000
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4.โครงการพัฒนาเว็บไซต์ตําบล 0 15,000 10,000 0 % 10,000

5. โครงการประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน
ของ อบต

0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 7,500 5,440 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา

2,500 2,000 5,000 0 % 5,000

2.โครงการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซอม ผู้บริหารฯ
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 200,000 50 % 300,000

3. โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐ

34,200 11,242 20,000 0 % 20,000

4. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,468 36,720 40,000 0 % 40,000

5.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
คณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาฯ,พนักงานสวน
ท้องถิ่น,ลูกจ้างประจํา,พนักงานจ้างฯของ 
อบต.ช้างทูน

0 14,920 20,000 0 % 20,000

6.โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา หลักสูตร
ของคณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภาฯ,พนักงานฯ,และผู้ที่เกี่ยวข้อง

0 0 180,000 -72.22 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 167,458.1 129,555 160,000 -25 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 364,600.1 451,462.8 1,005,000 870,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 149,964 48,541 95,000 5.26 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,334 13,520 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,168.22 4,500 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 189,172.3 173,040 200,000 0 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,282 12,090 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 4,980 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,890 3,160 10,000 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 9,350 0 0 0 % 0

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 373,160.52 259,831 420,000 415,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 125,276.35 127,624.29 200,000 -10 % 180,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 29,416.2 31,431.6 37,000 -18.92 % 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 121.45 0 0 0 % 0

คาบริการไปรษณีย์ 11,685 40,761 20,000 0 % 20,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 18,306.1 19,287.82 45,000 -33.33 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 184,805.1 219,104.71 302,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 999,865.72 999,698.51 1,864,200 1,725,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้แถว ๒ ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลางวางของ 0 0 21,300 -100 % 0

คาครุภัณฑ์(410100) 17,000 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต พร้อมขา
รองตู้

0 0 8,200 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนผสม 0 0 0 100 % 6,600

ตู้รวม ๑ บาน ๔ ลิ้นชัก ขนาด ๔ ฟุต พร้อม
ขารองตู้

0 0 5,000 -100 % 0

รถเข็นของ 4 ล้อ พับได้ 0 0 0 100 % 1,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนละอองฝอย ULV ชนิดสะพายหลัง 90,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายรูป ระบบดิจิตอล 0 20,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ 
XGA

0 29,500 0 0 % 0
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จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 12,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดแบบพกพา 0 0 5,000 -100 % 0

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดพร้อมขาตั้ง 0 0 4,980 -100 % 0

จัดซื้อเตียงนอนสําหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น 0 39,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 

0 34,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ 0 0 4,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 7,500 2,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 107,000 142,500 51,280 48,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องเสียง
พร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม อบต.ช้างทูน

0 0 250,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 250,000 0
รวมงบลงทุน 107,000 142,500 301,280 48,100
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์การ
ปกครองสวนท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็นสถานที่
กลาง และศูนย์รวมข้อมูลขาวสารเพื่อการ
วางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ อ
.บอไร จ.ตราด

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 15,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 15,000 15,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,018,797.88 5,043,616.09 7,712,850 6,574,720
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 312,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 312,960
รวมงบบุคลากร 0 0 0 312,960

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 312,960
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 516,240 674,521 1,021,860 4.23 % 1,065,060

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 19,020 -48.58 % 9,780

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 238,903.22 188,310 423,960 1.42 % 429,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 37,081.94 24,250 54,300 -11.05 % 48,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 834,225.16 929,081 1,561,140 1,595,100
รวมงบบุคลากร 834,225.16 929,081 1,561,140 1,595,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 67,300 53,000 55,700 -82.05 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 67,300 53,000 80,700 20,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:49 หน้า : 10/40



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

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 67,192 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 5,740 60,000 -83.33 % 10,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายเดินทางไปราชการ 5,584 5,999 80,000 -75 % 20,000

2. คาใช้จายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 200,000 0 0 % 0

2. โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา หลัก
สูตรของพนักงานสวนตําบลและผู้ที่เกี่ยว
ช้อง

0 0 0 100 % 40,000

3. คาธรรมเนียมศาลและคาลงทะเบียนตาง 
ๆ

11,300 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,350 300 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 90,426 212,039 170,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,113.35 29,937.8 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,955 12,330 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 35,068.35 42,267.8 50,000 50,000
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รวมงบดําเนินงาน 192,794.35 307,306.8 300,700 170,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 3,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด 0 7,000 0 0 % 0

ตู้เก็บแฟ้มชนิดแบงชอง 0 0 0 100 % 14,750

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง

0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์

0 0 4,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง

0 4,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 0 5,000 -50 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,000 28,300 9,300 17,250
รวมงบลงทุน 20,000 28,300 9,300 17,250

รวมงานบริหารงานคลัง 1,047,019.51 1,264,687.8 1,871,140 1,782,350
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 367,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 367,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 367,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 367,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,065,817.39 6,308,303.89 9,583,990 9,037,350

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 10,000 -100 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 10,000 0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:49 หน้า : 13/40



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

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 307,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 307,620
รวมงบบุคลากร 0 0 0 307,620

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือปัญหาช้างป่า 0 590 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึก ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

20,122.6 0 40,000 -25 % 30,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบล   
ช้างทูน

0 51,159 50,000 -40 % 30,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลช้าง
ทูน

0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล

1,040 520 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 21,162.6 52,269 130,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 65,000
รวมงบดําเนินงาน 21,162.6 52,269 130,000 145,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้บานเปิดมือจับบิด 0 0 0 100 % 5,900

ตู้บานเลื่อนผสม 0 0 0 100 % 6,700

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 12,600
รวมงบลงทุน 0 0 0 12,600

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 21,162.6 52,269 130,000 465,220
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 21,162.6 52,269 140,000 465,220
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 782,760 818,280 1,142,368 -64.35 % 407,220

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

เงินวิทยฐานะ 0 59,500 84,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 228,960 233,520 238,560 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,089,720 1,147,300 1,542,928 449,220
รวมงบบุคลากร 1,089,720 1,147,300 1,542,928.4 449,220

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาจ้างเหมาบริการตางๆ 56,780 77,620 160,000 -100 % 0

2.คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 5,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมศาล และคา
ลงทะเบียนตางๆ

15,000 0 0 0 % 0

2. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เดิน
ทางไปทัศนะศึกษาดูงานภายในประเทศ 
หรือไปอบรมสัมมนา

6,592 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 7,418 20,000 0 % 20,000

โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา หลักสูตร
ของพนักงานสวนตําบลและผู้ที่เกี่ยวข้อง

0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,100 4,000 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 79,472 89,038 195,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,002 19,974 20,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,992 9,641 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,790 6,290 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 33,784 35,905 40,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 17,535.69 17,414.12 23,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 17,524.32 11,121.24 20,000 -100 % 0
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 5,468.04 12,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 35,060.01 34,003.4 55,000 0
รวมงบดําเนินงาน 148,316.01 158,946.4 295,000 60,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 3,200 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,200 0 0 0
รวมงบลงทุน 3,200 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,241,236.01 1,306,246.4 1,837,928.4 509,220
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 955,440

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 244,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 34,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,318,860
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,318,860
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 0 100 % 160,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.อบต.ช้างทูน 
 ภายใต้โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหาร
สถานศึกษา

14,245 0 23,650 20 % 28,380

คาเครื่องแบบนักเรียน ศพด.อบต.ช้างทูน 
ภายใต้โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหาร
สถานศึกษา

11,700 0 16,500 20 % 19,800

คาจัดการเรียนการสอนของ ศพด.อบต.ช้าง
ทูน   (ภายใต้โครงการสนับสนุนคาใช้จาย
บริหารสถานศึกษา)

0 0 153,000 13.33 % 173,400

คาหนังสือเรียน  ศพด.อบต.ช้างทูน ภายใต้
โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา

7,800 0 11,000 20 % 13,200
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คาอุปกรณ์การเรียน ศพด.อบต.ช้างทูน  
ภายใต้โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหาร
สถานศึกษา

7,800 0 11,000 20 % 13,200

โครงการเชิดชู คนดี คนเกง 9,468 0 17,000 17.65 % 20,000

โครงการปลูกฝั่งพุทธศาสนาในเด็กปฐมวัย 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการรวมจัดการแขงขันกีฬาสีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในระดับอําเภอ

0 0 4,700 6.38 % 5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จาย จากการ
บริหารการศึกษา

119,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายจากการบริหาร
การศึกษา

250,853 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา

0 373,692 0 0 % 0

โครงการสนับสุนนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  อบต.ช้างทูน)

0 0 441,000 13.33 % 499,800

โครงการอบรมและปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช้างทูน

0 3,000 3,000 0 % 3,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 420,866 376,692 685,850 955,780
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 25,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 627,017

คาอาหารเสริม (นม) 477,571.24 500,534.1 580,609 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 477,571.24 500,534.1 580,609 662,017
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 25,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 25,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 62,000
รวมงบดําเนินงาน 898,437.24 877,226.1 1,266,458.6 1,684,797

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 0 2,500 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด บานเลื่อนกระจก 0 0 4,100 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด 0 14,000 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง 0 8,950 0 0 % 0
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ตู้เหล็กบานโลงสูง 18 ชอง 0 0 0 100 % 27,500

พัดลด ชนิดติดผนัง 0 0 0 100 % 8,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์

0 0 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,950 27,900 36,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจ้างเหมากอสร้างฐานเสาธง 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาติดมุ้งลวด ศพด.อบต.ช้าง
ทูน

0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 90,000 0
รวมงบลงทุน 0 22,950 117,900 36,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนโรงเรียนวัดช้างทูน ตามโครงการ
อาหารกลางวัน

825,000 0 0 0 % 0
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2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแฟบ ตาม
โครงการอาหารกลางวัน 

20,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดช้างทูน

0 798,380 852,000 3.29 % 880,000

รวมเงินอุดหนุน 845,000 798,380 852,000 880,000
รวมงบเงินอุดหนุน 845,000 798,380 852,000 880,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,743,437.24 1,698,556.1 2,236,358.6 3,919,657
รวมแผนงานการศึกษา 2,984,673.25 3,004,802.5 4,074,287 4,428,877

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 307,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 307,620
รวมงบบุคลากร 0 0 0 307,620
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,589 0 0 0 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย

0 3,399 5,500 -9.09 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอใน
ท้องถิ่น

0 0 10,020 99.6 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 2,589 3,399 15,520 25,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 31,887 61,200 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 31,887 61,200 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 34,476 64,599 65,520 75,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 34,476 64,599 65,520 382,620
รวมแผนงานสาธารณสุข 34,476 64,599 65,520 382,620
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 329,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 329,760
รวมงบบุคลากร 0 0 0 329,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ตามอํานาจหน้าที่

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ 0 8,376 20,000 0 % 20,000

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

รวมค่าใช้สอย 0 8,376 60,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 8,376 60,000 110,000
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รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 8,376 60,000 439,760
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 8,376 60,000 439,760

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ อบต.สัญจร 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการบริหารจัดการขยะภายในตําบล 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตําบลช้างทูน

0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพภายใน
ตําบล

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผน 6,675 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0 7,133 20,000 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของสภา
เด็กและเยาวชน

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 6,675 7,133 150,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 6,675 7,133 150,000 140,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจการบํางรุงศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
การสงเสริมการทองเที่ยว

33,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 33,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 33,000 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 39,675 7,133 150,000 140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 39,675 7,133 150,000 140,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะ
เด็กและเยาวชน

73,755 48,862 0 100 % 50,000

2. โครงการสร้างสุขภาพและพัฒนาการ
กีฬาของตําบล

89,652 10,075 78,700 27.06 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 163,407 58,937 78,700 150,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 29,870 30,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 29,870 30,000 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 193,277 88,937 108,700 180,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 193,277 88,937 108,700 180,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 10,620 0 0 0 % 0

2. โครงการสงเสริมการจัดงานตามประเพณี
ท้องถิ่น

29,864 0 0 0 % 0

3. โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 91,808 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเข้ารวมริ้วขบวนงานวัน
ตราดรําลึก

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 0 23,481 100,000 -30 % 70,000

โครงการวันแมแหงชาติ 0 0 30,000 0 % 30,000
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โครงการสงเสริมการจัดงานตามประเพณี
ท้องถิ่น

0 39,928 15,700 218.47 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 132,292 63,409 155,700 160,000
รวมงบดําเนินงาน 132,292 63,409 155,700 160,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลบอพลอยตาม
โครงการรวมกิจกรรมจัดงานจัดริ้วขบวน
เทิดพระเกียรติวัน"ตราดรําลึก"

0 0 5,000 0 % 5,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอบอไรตามโครงการจัด
กิจกรรมรัฐพิธีซึ่งเป็นวันสําคัญของชาติ

0 8,000 8,000 0 % 8,000

รวมเงินอุดหนุน 0 8,000 13,000 13,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 8,000 13,000 13,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 132,292 71,409 168,700 173,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดงาน"ปีใหม-กาชาด
จังหวัดตราด

0 11,000 11,000 0 % 11,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการงาน"วีรกรรมทหารเรือไทย
ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง"

0 11,000 11,000 0 % 11,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน"วันระกําหวานผล
ไม้ และของดีเมืองตราด"

0 0 20,000 0 % 20,000
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อุดหนุนอําเภอบอไรตามโครงการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวและสถานที่สําคัญของตําบล

0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 22,000 52,000 42,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 22,000 52,000 42,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 22,000 92,000 72,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 325,569 182,346 369,400 425,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 326,760 339,540 363,780 3.65 % 377,040

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 362,760 376,180 373,334 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 15,900 10,620 28,140 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 747,420 768,340 807,254 419,040
รวมงบบุคลากร 747,420 768,340 807,254.09 419,040
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

15,000 47,400 30,000 33.33 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,000 2,000 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 17,000 49,400 55,000 55,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาจ้างเหมาบริการ 0 30,400 110,000 -27.27 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 7,952 8,836 10,000 0 % 10,000

คาธรรมเนียมศาล และคาลงทะเบียนตางๆ 9,700 0 0 100 % 5,000

โครงการบํารุงรักษาห้องน้ําสาธารณะ อบต
.ช้างทูน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา หลักสูตร
ของพนักงานสวนตําบลและผู้ที่เกี่ยวข้อง

0 0 0 100 % 40,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 38,317 61,382.09 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 55,969 100,618.09 180,000 205,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,140 10,328 20,000 25 % 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,552 59,127 40,000 50 % 60,000

วัสดุกอสร้าง 219,320 38,584 250,000 -28 % 180,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 2,000 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 86,625 85,400 120,000 25 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5,440 20,000 -50 % 10,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 5,500

วัสดุอื่น 0 1,200 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 337,637 202,079 500,000 480,500
รวมงบดําเนินงาน 410,606 352,097.09 735,000 740,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 1,800

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด
0 7,000 0 0 % 0
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ตู้เก็บแฟ้มชนิดแบงชอง 0 0 0 100 % 2,950

ตู้เอกสารแบบลิ้นชัก 0 0 0 100 % 5,300

โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 4,800

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 6 ล้อ 0 1,765,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อปั๊มลม ระบบสายพาน 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเทปวัดระยะ ชนิดสแตนเลส 0 0 4,000 -100 % 0

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 0 0 7,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง 0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง

0 4,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 0 5,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ (ซึ่งไมรวมคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง)

0 0 40,000 25 % 50,000
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รวมค่าครุภัณฑ์ 0 1,793,800 86,900 64,850
รวมงบลงทุน 0 1,793,800 86,900 64,850

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,158,026 2,914,237.09 1,629,154.09 1,224,390
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 307,620

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 505,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 39,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 853,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 853,080

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 0 0 350,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 350,000 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)

0 92,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0 92,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.โครงการกอ
สร้างถนน คสล.ซอย2 หมูที่ 2 (ชวงที่2)

0 0 0 100 % 552,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอย 1 หมูที่ 5 0 0 0 100 % 450,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอย2/2 หมูที่ 
1

0 0 0 100 % 760,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอย3 หมูที่ 3 0 0 0 100 % 801,000

โครงการกอสร้างลานกีฬา/สนามกีฬาเอนก
ประสงค์ หมูที่ 3 

0 0 286,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 1 279,500 0 0 0 % 0

3. โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 2 482,500 0 0 0 % 0

4. โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 2 71,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

7. โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 5 359,000 0 0 0 % 0

9. โครงการขยายเขตประปา หมู 5 144,700 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมูที่ 3 
(ชวงที่3)

487,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซ. 2 ม.5 0 0 390,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 1 หมูที่ 6 บ้านตระกูลพัฒนา(ชวงที่1) 

0 0 526,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างฝาย คสล.บริเวณคลองครี
พ 1 ม.1(ชวงที่1) 

0 0 700,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างฝายน้ําล้นคลองชะ
โมะ(ชวงปลายคลอง) ม.2

0 0 700,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างฝายน้ําล้นบริเวณ คลองเซ้ 
 ม.4 (ชวงที่1)

0 0 560,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า
บริเวณหน้าซอยวัดช้างทูน หมูที่ 2

53,661.29 0 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาล บริเวณศาลา
ประชาคม หมูที่ 6 

0 242,000 0 0 % 0

โครงการฝังทอ PVC ขนาด 3 นิ้ว ซ. 4 ม.4

0 167,000 0 0 % 0

โครงการฝังทอ PVC ขนาด 3 นิ้ว ซ. 5 ม.4 0 0 150,000 -100 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ถนน
สายเนินตาโชติ-คลองมะละกอ หมูที่ 6

0 0 0 100 % 215,000

โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองไก๊ หมูที่ 4 0 0 0 100 % 315,000

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง 
ซอย10/1 (ซอยหนองเหม) หมูที่ 3

0 0 126,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,877,861.29 593,000 3,438,500 3,093,000
รวมงบลงทุน 1,877,861.29 593,000 3,788,500 3,093,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ําบริเวณ ซอยวัง
อ้อ-ซอยบอทรัพย์ หมูที่ 2

0 0 92,106 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 92,106 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 92,105.91 0

รวมงานก่อสร้าง 1,877,861.29 593,000 3,880,605.91 3,946,080
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,035,887.29 3,507,237.09 5,509,760 5,170,470
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง

13,520 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 13,520 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 13,520 0 20,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 13,520 0 20,000 0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

0 0 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 80,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 80,000 70,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

0 0 10,000 0 % 10,000

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

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 90,000 80,000
รวมแผนงานการเกษตร 13,520 0 110,000 80,000

รวมทุกแผนงาน 17,127,281.53 17,802,130.23 25,300,000 26,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน

อําเภอบอไร   จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 5,430,703 บาท
งบกลาง รวม 5,430,703 บาท

งบกลาง รวม 5,430,703 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,300 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนใหแกลูกจางแทนนาย
จาง เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือบาดเจ็บ หรือถึงแกความ
ตาย หรือสูญเสียเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง (องคการ
บริหารสวนตําบลชางทูน) โดยอัตราเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 3,536,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกันราย
ไดใหแกผูสูงอายุ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไข เพิ่ม
เติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 หนาที่18)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,044,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแก
ผูพิการหรือผูทุพพลภาพ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 แกไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1/2563 หนาที่ 19)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 75,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส (แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 49)

เงินสํารองจาย จํานวน 300,063 บาท

-เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับภัยพิบัติและสาธารณภัยตางๆ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนและไมไดตั้งงบประมาณ
เพื่อการนั้นไว หรือตั้งไวแตไมพอแกการใชจาย
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รายจายตามขอผูกพัน

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นของตําบล
ชางทูน(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 53)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 275,940 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายเงินสมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น(กบท.)ในอัตรารอยละ 2 ตามกฎกระทรวงฯ
กําหนด

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 109,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบประกันสังคมใหกับพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไปในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนตําบล ผูรับ
บํานาญ(พนักงานสวนตําบลที่ไดรับบํานาญตามระเบียบฯ)ถึงแก
ความตาย ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ กรณี
พนักงานสวนตําบล ผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงานจางถึงแก
ความตาย พ.ศ.2560

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานจางถึงแกความ
ตาย ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ กรณี
พนักงานสวนตําบล ผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงานจางถึงแก
ความตาย พ.ศ.2560

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,574,720 บาท

งบบุคลากร รวม 4,786,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,793,040 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 513,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล   

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกและรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,108,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ใหแก ประธานสภา,รองประธาน
สภา ,เลขานุการสภาและสมาชิกสภาฯ

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,993,580 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,391,940 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มตางๆ ให
แกพนักงานสวนตําบล(ปลัดองคการบริหารสวนตําบล/รองปลัด
องคการบริหารสวนตําบล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ที่ไดรับตามระเบียบกําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล(ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล/รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,289,640 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 1,725,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ,คาป่วยการ อปพร.,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอ
เท็จจริงความรับผิดทางละเมิด,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวนทางวินัย,คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง,เงิน
รางวัล ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาตอบแทนการปฏิบัติงานงานนอกเวลา ใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางสํานักงานปลัดฯ

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับผูบริหารที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 870,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการตาง ๆ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เป็นการจางใหผูรับจางทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู
รับจาง เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา,คาซอมแซมทรัพยสิน,คาถาย
เอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปก,คาซักฟอกคากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล,คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งปาย
ประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงานหรือปายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็น
สิ่งกอสราง,คาติดตั้งไฟฟาเพื่อใชในราชการ,คาจางเหมาเดินสาย
และอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม,คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด)
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2. คาธรรมเนียมศาล และคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมศาล,คาเบี้ย
ประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา เป็นตน

3. โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกอยูเวรยาม จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางบุคคลภายนอกอยูเวรยามสถาน
ที่ราชการ (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561 - 2565 หนา 85) 

4.โครงการพัฒนาเว็บไซตตําบล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตและ
เว็ปไซตของ อบต.(แผนพัฒนาทองถิ่น2561-2565 หนา 86)

5. โครงการประชาสัมพันธการดําเนินงานของ อบต จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายประชาสัมพันธการดําเนินการในดานตางๆ
ของ อบต. เชน ปายไวนิล,วารสาร,หนังสือ,แผนพับ,ปายประชา
สัมพันธฯลฯ(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 86 )

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในรายจายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ เชน คารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น),คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ,คา
ใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี,คาใชจายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไมพวงมาลา พานประดับพุมดอกไม สําหรับ
งานพิธีการ หรือวันสําคัญตาง ๆ

2.โครงการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซอม ผูบริหารฯและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซอมสมาชิกสภา
และผูบริหารทองถิ่นของ อบต.ชางทูน (ยกเวนคาตอบแทนเจา
หนาที่ในการเลือกตั้ง)(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 ฉบับ เพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง หนาที่ 17 )
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3. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานของรัฐ ตามอํานาจ
หนาที่/ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ฯลฯ(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561 - 2565 หนาที่ 84)

4. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม ใหแกผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจางหรือผูที่ไดรับคําสั่งจากผู
บริหารทองถิ่นของ อปท.ที่เดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เชน คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม,คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ไปราชการ,คาเชาที่พัก คาพาหนะ,คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน,คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน ฯลฯ  (สํานักงานปลัดฯ)

5.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับคณะผูบริหารฯ,สมาชิก
สภาฯ,พนักงานสวนทองถิ่น,ลูกจางประจํา,พนักงานจางฯของ อบต
.ชางทูน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจาย โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู
บริหารสมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ของ อบต.ชางทูน (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 82)

6.โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา หลักสูตรของคณะผู
บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงานฯ,และผูที่เกี่ยวของ

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจาย โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา หลักสูตร
ของคณะผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงานฯ,และผูที่เกี่ยวของ เขา
รับการอบรม/สัมมนา เชน การอบรมหลักสูตรสถาบันพัฒนา
บุคลากร  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนาที่ 83)(สํานักปลัดฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
1.เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ ในการซอม
ปกติและซอมกลาง เพื่อใหสามารถใชงานตามปกติ เชน คา
วัสดุ คาแรงงาน ฯลฯ
2.เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานตามปกติ ซอมแซมครุภัณฑขนาดเล็กที่ชํารุดเสีย
หาย เชน เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของตางๆ เชน หมึก,น้ําหมึกปรินท,ตลับ
ผงหมึก,หนังสือ,อุปกรณเครื่องเขียน ,ธงชาติ,น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน,แฟม,แผงติดประกาศ,เครื่องตัด
กระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,พระบรมฉายาลักษณ,พระพุทธ
รูป,พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,เครื่องคํานวณ,แผงปิด
ประกาศ,แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือปายตางๆที่ใช
ในสํานักงาน,ผาใบเตนทขนาดใหญ,สมุดประวัติขาราชการ,ตูยา
สามัญประจําบาน,แผงกันหองแบบรื้อถอนได(Partition) ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟิวส,เทปพันสาย
ไฟฟา,หลอดไฟฟา,เข็มขัดรัดสายไฟ,ปลั๊กไฟฟา,สวิตซไฟฟา,รีซี
สเตอร,เบรกเกอร,แบตเตอรี่โซลาเซลล,ดอกลําโพง,ฮอรน
ลําโพง,แผงวงจร,ผังแสดงวงจรตางๆ,แผงบังคับทาง
ไฟ,ไมโครโฟน,ขาตั้งไมโครโฟน,ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ,หัวแรงไฟฟา,เครื่องวัดกระแสไฟฟา,เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา,โคมไฟโทรโขง ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุที่ใชทําความสะอาด
และอุปกรณอื่น ๆ เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบ
รูปถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอมสอม กระจกเงา ไม
กวาด ถังน้ํา อางลางจาน ถังขยะแบบลอลาก สายยางฉีดน้ํา และตู
เก็บอุปกรณดับเพลิงฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุพาหนะและขนสง เชน แมแรง,กุญแจปาก
ตาย,  ล็อคเกียร,ล็อคคลัตช,ล็อคพวงมาลัย,ยางรถยนต,น้ํามัน
เบรก,เพลา,น้ํากลั่น,หัวเทียน,แบตเตอรี่,ตลับลูกปนฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุงตม,น้ํามัน
เชื้อเพลิง,น้ํามันดีเซล,น้ํามันก๊าด,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันจารบี,น้ํามัน
เครื่อง,น้ํามันหลอลื่น,น้ํามันเกียร,ถาน,ก๊าซ ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เปลหามคน
ไข,เครื่องวัดอุณภูมิ(ปรอทวัดไข),สําลีและผาพันแผล,ยาและ
เวชภัณฑ,แอลกอฮอล,ออกซิเจน,ถุงมือ,หนากากอนามัย,ชุด
ปองกันเชื้อโรค(แบบใชครั้งเดียวทิ้ง),ทรายอะเบท,น้ํายาพนหมอก
ควันกําจัดยุง,คลอรีน,สารสม,น้ํายาตางๆฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกษตรตาง ๆ เชน สปริงเกอร(Sprinkler),
จอบหมุน,จอบพรวน,ผานไถ,กระทะคราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว,อวน(สําเร็จรูป,)มีดตัดตนไม,หัวกะโหลกดูดน้ํา,ปุย,ยาปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว,อาหารสัตว,วัสดุเพาะชํา,ผาใบหรือผา
พลาสติก,หนากากปองกันแก๊สพิษ,พืช,สัตวบก,สัตวปีก,สัตวน้ําฯ
ลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ-ชุดปฏิบัติ
งาน,เสื้อ-กางเกง,ถุงเทา-ถุงมือ,รองเทา,เครื่องแตงกายสําหรับ
งานกวาดถนนฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร,สายเคเบิล,แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล,อุปกรณบันทึกขอมูล,หนวยประมวลผล,เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ(แบบฮารดดิสต/แบบซีดีรอม/แบบออพติ
คอล),เมาส,แผนกรองแสงแผงแปนอักขระหรือแปน
พิมพ(Key Board),เมนบอรดเครื่องกระจายสัญญาณ(Hub),เรา
เตอร,โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟา,ตระแกรงกัน
สวะ,หัววาลวเปิด-ปิดแก๊ส,อุปกรณบังคับสัตว เป็นตน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชไฟฟาในกิจการของ อบต.
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

-เพิ่อจายเป็นคาใชน้ําประปาและน้ําบาดาล ในกิจการของ อบต.
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียยา
กร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชนโทรภาพ(โทร
สาร),คาเทเล็กซ,คาวิทยุสื่อสาร,คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต ฯลฯ

งบลงทุน รวม 48,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูบานเลื่อนผสม จํานวน 6,600 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อตูบานเลื่อนผสม จํานวน 1 ตู (ดาน
บนแผนชั้นปรับระดับไมนอยกวา1ชิ้น/ดานลางแผนชั้นปรับระดับ
ไมนอยกวา2ชิ้น) ขนาด 4 ฟุต ขนาดกวางไมนอยกวา 1,200มม.X
ลึกไมนอยกวา457มม.Xสูงไมนอยกวา1,830มม.

รถเข็นของ 4 ลอ พับได จํานวน 1,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อรถเข็นของ 4 ลอ พับ
ได จํานวน 1 คัน สามารถรองรับน้ําหนักไดไมนอย
กวา 150 กิโลกรัม ขอบยางกันกระแทกรอบคัน พื้นยางกันลื่น
ปองกันสิ่งของรวงหลน ลอคูหนาหมุนได 360 องศา

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ซอมแซมบํารุง
รักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง  เชน เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหม
ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ

วันที่พิมพ : 31/8/2564  10:51:07 หนา : 9/36



งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคการปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้งเป็นสถานที่กลาง 
และศูนยรวมขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาทองถิ่นระดับ
อําเภอ อ.บอไร จ.ตราด

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินอุดหนุนอําเภอบอไรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดตั้งเป็นสถานที่กลาง และศูนยรวมขอมูลขาวสาร
เพื่อการวางแผนและพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ อ.บอไร จ
.ตราด  (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2/2563 หนาที่ 2)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 312,960 บาท
งบบุคลากร รวม 312,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 312,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 312,960 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่ม
ตางๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล(นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

งานบริหารงานคลัง รวม 1,782,350 บาท
งบบุคลากร รวม 1,595,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,595,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,065,060 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มตางๆ ให
แกพนักงานสวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 9,780 บาท

-เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหกับพนักงานสวน
ตําบล ที่ไดรับตามระเบียบกําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 429,960 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,300 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
 

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาตอบแทนการปฏิบัติงานงานนอกเวลา ใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง กองคลัง

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานสวน
ตําบล คณะผูบริหารที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เป็นการจางใหผูรับจางทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู
รับจาง เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา,คาซอมแซมทรัพยสิน,คาถาย
เอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปก,คาจางเหมาที่มีลักษณะการจาง
ทําเพื่อใหไดมาซึ่งปายประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงานหรือปาย
อื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง ฯลฯ (กองคลัง)

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมศาล,คาเบี้ย
ประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา เป็นตน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม ใหแก พนักงานสวนตําบล,พนักงาน
จางหรือผูที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถิ่นของ อปท.ที่เดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม,คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ,คาเชาที่พัก คาพาหนะ,คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน,คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน ฯลฯ (กองคลัง)

2. โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา หลักสูตรของพนักงานสวนตําบล
และผูที่เกี่ยวชอง

จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจาย โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา หลักสูตร
ของพนักงานฯและผูที่เกี่ยวของ เขารับ
การอบรม/สัมมนา เชน การอบรมหลักสูตรสถาบันพัฒนา
บุคลากร  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนาที่ 83)(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานตามปกติ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของตางๆ เชน หมึก,น้ําหมึกปริ๊นท,ตลับ
ผงหมึก,หนังสือ,อุปกรณเครื่องเขียน ,ธงชาติ,น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน,แฟม,แผงติดประกาศ,เครื่องตัด
กระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,พระบรมฉายาลักษณ,พระพุทธ
รูป,พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,เครื่องคํานวณ,แผงปิด
ประกาศ,แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือปายตางๆที่ใช
ในสํานักงาน,ผาใบเตนทขนาดใหญ,สมุดประวัติขาราชการ,ตูยา
สามัญประจําบาน,แผงกันหองแบบรื้อถอนได(Partition) ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร,สายเคเบิล,แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล,อุปกรณบันทึกขอมูล,หนวยประมวลผล,เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ(แบบฮารดดิสต/แบบซีดีรอม/แบบออพติ
คอล),เมาส,แผนกรองแสงแผงแปนอักขระหรือแปน
พิมพ(Key Board),เมนบอรดเครื่องกระจายสัญญาณ(Hub),เรา
เตอร,โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

งบลงทุน รวม 17,250 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,250 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บแฟมชนิดแบงชอง จํานวน 14,750 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อตูเก็บแฟมชนิดแบง
ชอง จํานวน 20 ชอง จํานวน 5 ตู  ขนาดกวางไมนอย
กวา 920 มม.Xลึกไมนอยกวา 311 มม.Xสูงไมนอยกวา 962 มม.

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟ จํานวน 1 เครื่องมีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา
ขนาด 800 VA(480watts),สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอย
กวา 15 นาที (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 367,320 บาท
งบบุคลากร รวม 367,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 367,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 367,320 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มตางๆ ให
แกพนักงานสวนตําบล(นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 465,220 บาท

งบบุคลากร รวม 307,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 307,620 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 307,620 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มตางๆ ให
แกพนักงานสวนตําบล(เจาพนักงานปองกันฯ)

งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือปัญหาชางป่า จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการชวยเหลือแกไขปัญหาที่เกิดจาก
ชางป่า โดยการสนับสนุนการจัดเวรยามเฝาระวังภัยชางป่าในหมู
บาน,คาอาหารเครื่องดื่ม,วัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดเวร
ยาม เชน ไฟฉาย ,สปอตไลทฯลฯ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 57)

โครงการฝึก ทบทวน อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการฝึก ทบทวน อาสาสมัครปองกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 55)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบล   
ชางทูน

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลชางทูน (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 แกไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1/2563 หนาที่ 10)

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 56)
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เปลหามคน
ไข,เครื่องวัดอุณภูมิ(ปรอทวัดไข),สําลีและผาพันแผล,ยาและ
เวชภัณฑ,แอลกอฮอล,ออกซิเจน,ถุงมือ,หนากากอนามัย,ชุด
ปองกันเชื้อโรค(แบบใชครั้งเดียวทิ้ง)ที่เกี่ยวของกับการบริการการ
แพทยฉุกเฉิน,ทรายอะเบท,น้ํายาพนหมอกควันกําจัด
ยุง,คลอรีน,สารสม,น้ํายาตางๆฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ-ชุดปฏิบัติ
งาน,เสื้อ-กางเกง,ถุงเทา-ถุงมือ,รองเทา,เสื้อชูชีพ,เสื้อสะทอนแสง
ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ไมรวมถังออกซเจน),ชุดประดา
น้ํา(ไมรวมถังออกซิเจน),เครื่องแตงกายสําหรับลางทอใสสาร
เคมี,วุฒิบัตร อปพร,บัตรประจํา อปพร.,เข็มเครื่องหมาย อป
พร.ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อม
กับรถดับเพลิง),ทอสายสงน้ํา,สายดับเพลิง,อุปกรณดับไฟป่า(สาย
ฉีด/ถัง/ไมตบไฟ),ถังดับเพลิง,ลูกบอลดับเพลิงฯลฯ

วัสดุจราจร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟกระพริบ,สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน,กรวยจราจร,แผงกั้นจราจร,ปายเตือน,แทนแบริเออร(แบบ
พลาสติกและแบบคอนกรีต),ปายไฟหยุดตรวจ,แผนปาย
จราจร,กระจกโคงมน,กระบองไฟ,สติ๊กเกอรติดรถหรือยาพาหนะฯ
ลฯ
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งบลงทุน รวม 12,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูบานเปิดมือจับบิด จํานวน 5,900 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อตูบานเปิดมือจับ
บิด จํานวน 1 ตู (แผนชั้นปรับระดับ3ชิ้น) ขนาดกวางไมนอย
กวา915มม.Xลึกไมนอยกวา457มม.Xสูงไมนอยกวา1,830มม
.(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะสังเขปของบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ)

ตูบานเลื่อนผสม จํานวน 6,700 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อตูบานเลื่อน
ผสม 4 ฟุต จํานวน 1 ตู (ดานบนแผนชั้นปรับระดับไมนอย
กวา 2 ชิ้น/ดานลางแผนชั้นปรับระดับไมนอยกวา 1 ชิ้น) ขนาด
กวางไมนอยกวา 1,200มม.Xลึกไมนอยกวา457มม.Xสูงไมนอย
กวา1,830มม.

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 509,220 บาท

งบบุคลากร รวม 449,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 449,220 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 407,220 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มตางๆ ให
แกพนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล
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งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม ใหแกผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจางหรือผูที่ไดรับคําสั่งจากผู
บริหารทองถิ่นของ อปท.ที่เดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เชน คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม,คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ไปราชการ,คาเชาที่พัก คาพาหนะ,คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน,คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา หลักสูตรของพนักงานสวนตําบล
และผูที่เกี่ยวของ

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจาย โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา หลักสูตร
พนักงานสวนตําบลและผูที่เกี่ยวของ เขารับ
การอบรม/สัมมนา เชน การอบรมหลักสูตรสถาบันพัฒนา
บุคลากร  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนาที่ 83)(สํานักปลัดฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,919,657 บาท
งบบุคลากร รวม 1,318,860 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,318,860 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 955,440 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มตางๆ ให
แกพนักงานสวนตําบล

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการตําแหนงครู
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 244,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 34,620 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 1,684,797 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาตอบแทนการปฏิบัติงานงานนอกเวลา ใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางกองการศึกษาฯ

ค่าใช้สอย รวม 955,780 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เป็นการจางใหผูรับจางทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู
รับจาง เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา,คาซอมแซมทรัพยสิน,คาถาย
เอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปก,คาซักฟอกคากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล,คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งปาย
ประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงานหรือปายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็น
สิ่งกอสราง,คาติดตั้งไฟฟาเพื่อใชในราชการ,คาจางเหมาเดินสาย
และอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม,คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ ฯลฯ
 (ศพด.)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในรายจายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ เชน คารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น),คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ,คา
ใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี,คาใชจายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ศพด.อบต.ชางทูน  ภายใตโครงการสนับ
สนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา

จํานวน 28,380 บาท

-เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. ชางทูน จํานวน 66 คน/คนละ 430 บาท เป็น
เงิน 28,380 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2564 หนาที่ 23)

คาเครื่องแบบนักเรียน ศพด.อบต.ชางทูน ภายใตโครงการสนับสนุน
คาใชจายบริหารสถานศึกษา

จํานวน 19,800 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชาง
ทูน จํานวน 66 คน/คนละ 300 บาท เป็นเงิน 19,800 บาท (แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1/2564 หนาที่ 23)

คาจัดการเรียนการสอนของ ศพด.อบต.ชางทูน   (ภายใตโครงการ
สนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 173,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ชางทูน จํานวน 102 คน/อัตราคนละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 173,400 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2564 หนาที่ 24)

คาหนังสือเรียน  ศพด.อบต.ชางทูน ภายใตโครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถานศึกษา

จํานวน 13,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชาง
ทูน จํานวน 66 คน/คนละ 200 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท(แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1/2564 หนาที่ 22)

คาอุปกรณการเรียน ศพด.อบต.ชางทูน  ภายใตโครงการสนับสนุนคา
ใชจายบริหารสถานศึกษา

จํานวน 13,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชาง
ทูน จํานวน 66 คน/คนละ 200 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท(แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1/2564 หนาที่ 22)
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โครงการเชิดชู คนดี คนเกง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการเชิดชู คนดี คนเกง(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนาที่ 69)

โครงการปลูกฝั่งพุทธศาสนาในเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการปลูกฝั่งพุทธศาสนาในเด็ก
ปฐมวัย(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 70)

โครงการรวมจัดการแขงขันกีฬาสีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในระดับ
อําเภอ

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการรวมจัดการแขงขันกีฬาสีของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในระดับอําเภอ(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนาที่ 71)

โครงการสนับสุนนคาใชจายบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ชางทูน)

จํานวน 499,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
อบต.ชางทูน จํานวน 102 คน/คนละ 20 บาท/จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน 499,800 บาท(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 เพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2564 หนาที่ 18)

โครงการอบรมและปฐมนิเทศผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชาง
ทูน

จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการอบรมและปฐมนิเทศผูปกครองศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชางทูน(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนาที่ 69)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานตามปกติ ซอมแซมครุภัณฑขนาดเล็กที่ชํารุดเสีย
หาย เชน เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 662,017 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของตางๆ เชน หมึก,น้ําหมึกปรินท,ตลับ
ผงหมึก,หนังสือ,อุปกรณเครื่องเขียน ,ธงชาติ,น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน,แฟม,แผงติดประกาศ,เครื่องตัด
กระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,พระบรมฉายาลักษณ,พระพุทธ
รูป,พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,เครื่องคํานวณ,แผงปิด
ประกาศ,แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือปายตางๆที่ใช
ในสํานักงาน,ผาใบเตนทขนาดใหญ,สมุดประวัติขาราชการ,ตูยา
สามัญประจําบาน,แผงกันหองแบบรื้อถอนได(Partition) ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 627,017 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
1.คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท 
คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุที่ใชทําความสะอาดและ
อุปกรณอื่นๆ เชน ผงซักฟอก,สบู,น้ํายาดับกลิ่น,แปรง,กรอบ
รูป,ถาด,แกวน้ํา,จานรอง, ถวยชาม,ชอนสอม,กระจกเงา,ไม
กวาด,ถังน้ํา,อางลางจาน,ถังขยะแบบลอลาก,สายยางฉีดน้ําและตู
เก็บอุปกรณดับเพลิง
2.คาอาหารเสริม(นม) จํานวน 617,017 บาท 
2.1 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
ใหแก เด็กปฐมวัย ในศพด.อบต.ชางทูน จํานวน 102 คน/คน
ละ 7.37 บาท/จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 195,453 บาท
2.2 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหแก โรงเรียน สพฐ
.ในโรงเรียนวัดชางทูน จํานวน 220 คน/คนละ 7.37
 บาท/จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 421,564 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เปลหามคน
ไข,เครื่องวัดอุณภูมิ(ปรอทวัดไข),สําลีและผาพันแผล,ยาและ
เวชภัณฑ,แอลกอฮอล,ออกซิเจน,ถุงมือ,หนากากอนามัย,ชุด
ปองกันเชื้อโรค(แบบใชครั้งเดียวทิ้ง),ทรายอะเบท,น้ํายาพนหมอก
ควันกําจัดยุง,คลอรีน,สารสม,น้ํายาตางๆฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร,สายเคเบิล,แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล,อุปกรณบันทึกขอมูล,หนวยประมวลผล,เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ(แบบฮารดดิสต/แบบซีดีรอม/แบบออพติ
คอล),เมาส,แผนกรองแสงแผงแปนอักขระหรือแปน
พิมพ(Key Board),เมนบอรดเครื่องกระจายสัญญาณ(Hub),เรา
เตอร,โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 62,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชไฟฟาใน ศพด.
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

-เพิ่อจายเป็นคาใชน้ําประปาและน้ําบาดาลในศพด.
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชนโทรภาพ(โทร
สาร),คาเทเล็กซ,คาวิทยุสื่อสาร,คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต ฯลฯ

งบลงทุน รวม 36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กบานโลงสูง 18 ชอง จํานวน 27,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อตูเหล็กบานโลง
สูง 18 ชอง จํานวน 5 ตู ขนาดกวางไมนอยกวา 915 มม.Xลึกไม
นอยกวา 457 มม.Xสูงไมนอยกวา 1,830 มม.

พัดลด ชนิดติดผนัง จํานวน 8,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อพัดลด ชนิดติด
ผนัง จํานวน 5 ตัว ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว ปรับแรงลม
ได 3 ระดับ ควบคุมการทํางานของแรงลมและสายดวยสายดึง มี
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑประหยัดไฟ
เบอร 5 
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งบเงินอุดหนุน รวม 880,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 880,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดชางทูน จํานวน 880,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันใหโรงเรียนวัดชาง
ทูน จํานวนเด็ก 220 คน/คนละ 20 บาท/200 วัน(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1/2564 หนาที่ 21)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 382,620 บาท

งบบุคลากร รวม 307,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 307,620 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 307,620 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มตางๆ ให
แกพนักงานสวนตําบล(เจาพนักงานสาธารณสุข)

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย(แผนพัฒนา
ทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 51)  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอในทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอใน
ทองถิ่น การปองกันและควบคุมโรค รวมถึงการเฝาระวังตามแนว
ทางระบาดวิทยา เชน โรคไขหวัดใหญ โรคไขเลือดออก โรคไขฉี่
หนู โรคอหิวาตกโรค โรคมือเทาปาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ฯลฯ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 54)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายจัดซื้อเวชภัณฑและวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธานฯ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 51)  

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 439,760 บาท

งบบุคลากร รวม 329,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 329,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 329,760 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล(นัก
พัฒนาชุมชน)

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือผูยากไรและผูดอยโอกาสตามอํานาจหนาที่ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาส ตาม
อํานาจหนาที่ (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 50)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุผูพิการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมสุขภาพ,ตรวจสุขภาพ,ออก
กําลังกาย ฯลฯ ใหแก ผูสูงอายุ ผูพิการ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 50)

โครงการรณรงคแกไขปัญหาโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรณรงคแกไขปัญหาโรคภูมิคุมกัน
บกพรอง(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 50)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบต.สัญจร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ อบต.สัญจร การออกบริการ
งานตางๆตามอํานาจหนาที่ของ อบต.(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนาที่ 84)

โครงการบริหารจัดการขยะภายในตําบล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการบริหารจัดการขยะภายใน
ตําบล เชน คากิจกรรมอบรมใหความรู คาอุปกรณที่จําเป็นใน
โครงการ (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 63)

โครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติดตําบลชางทูน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดตําบลชางทูน (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 57)

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพภายในตําบล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในจัดฝึกอบรมสงเสริมอาชีพภายใน
ตําบล(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 60)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น คาใชจายในการจัดประชุมประชาคม การจัด
ทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวมถึงการเพิ่มเติม แกไขและเปลี่ยนแปลง
แผน,แผนการดําเนินงาน,โครงการที่เกินศักยภาพ,การติดตาม
ประเมินผลแผนฯลฯ(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 84)

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชน(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 69)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการเสริมสรางศักยภาพและทักษะเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการเสริมสรางศักยภาพและทักษะเด็ก
และเยาวชน(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 68)

2. โครงการสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาของตําบล จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬา
ของตําบล ดังนี้
1.จัดการแขงขันกีฬา"ชางทูนเกมส" 2.การสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาที่จัดรวมกับ อปท.อื่น หรือจัดรวมกับหนวยงานอื่น
และใหรวมถึงการแขงขันกีฬาตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย
(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่1/2564 หนาที่ 25)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา ไดแก ลูกฟุตบอล,ลูก
วอลเลยบอล,ลูกแชรบอล,ตะกรอ,เสาตาขายกีฬา,เสาตาขาย
ตะกรอ,ตาขายกีฬา(ตาขายตะกรอ,วอลเลยบอล)ตะกราหวายแชร
บอล,นาฬิกาจับเวลา,นวม,แผนโยคะ,นกหวีด,กระดานแสดงผล
การแขงขัน,ลูกเปตอง,ไมตีปิงปอง,ไมแบดมินตัน,เชือก
กระโดด ฯลฯ 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 173,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมเขารวมริ้วขบวนงานวันตราดรําลึก จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมเขารวมริ้วขบวนงานวัน
ตราดรําลึก(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 73)

โครงการปกปองสถาบันของชาติ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย เชน การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว พระบรมวงศานุวงค ฯลฯ หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของที่
กรมสงเสริมฯ หรืออําเภอ หรือจังหวัดสั่งการ (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนาที่ 76)

โครงการวันแมแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการวันแมแหงชาติ(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนาที่ 73)

โครงการสงเสริมการจัดงานตามประเพณีทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมการจัดงานตามประเพณี
ทองถิ่น ไดแก วันลอยกระทง วันสงกรานต วันเขาพรรษา ฯลฯ
 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 72)

งบเงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลบอพลอยตามโครงการรวมกิจกรรมจัดงานจัด
ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติวัน"ตราดรําลึก"

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลบอพลอยตามโครงการรวม
กิจกรรมจัดงานจัดริ้วขบวนเทิดพระเกียรติวัน"ตราดรําลึก"(แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 75)
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอบอไรตามโครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีซึ่งเป็นวันสําคัญ
ของชาติ

จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอบอไรตามโครงการจัดกิจกรรมรัฐ
พิธีซึ่งเป็นวันสําคัญของชาติ(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนาที่ 75)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 72,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมการจัดงานตามประเพณี
ทองถิ่น ไดแก วันลอยกระทง วันสงกรานต วันเขาพรรษา ฯลฯ
 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 72)

งบเงินอุดหนุน รวม 42,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 42,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดงาน"ปีใหม-กาชาดจังหวัดตราด จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอุดหนุนโครงการจัดงาน"ปี
ใหม-กาชาดจังหวัดตราดใหกับสํานักงานเทศบาลเมืองตราด(แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 73)

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการงาน"วีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะชาง" จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอุดหนุนโครงการจัดงาน"วีรกรรม
ทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะชาง"ใหกับสํานักงานจ.ตราด(แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 74)

อุดหนุนโครงการจัดงาน"วันระกําหวานผลไม และของดีเมืองตราด" จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอุดหนุนโครงการจัดงาน"วันระกํา
หวานผลไม และของดีเมืองตราด"ใหกับสํานักงาน จ.ตราด (แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 แกไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1/2563 หนาที่ 20)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,224,390 บาท

งบบุคลากร รวม 419,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 419,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 377,040 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มตางๆ ให
แกพนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานสวน
ตําบล ที่ควรไดรับตามระเบียบกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 740,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ,คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย,เงิน
รางวัล ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาตอบแทนการปฏิบัติงานงานนอกเวลา ใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง กองชาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เป็นการจางใหผูรับจางทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู
รับจาง เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา,คาซอมแซมทรัพยสิน,คาถาย
เอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปก,คาซักฟอกคากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล,คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งปาย
ประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงานหรือปายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็น
สิ่งกอสราง,คาติดตั้งไฟฟาเพื่อใชในราชการ,คาจางเหมาเดินสาย
และอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม,คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ ฯลฯ
 (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม ใหแก พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางหรือผูที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถิ่นของ อปท.ที่เดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม,คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ,คาเชาที่พัก คาพาหนะ,คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน,คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน ฯลฯ  (กองชาง)

คาธรรมเนียมศาล และคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมศาล,คาเบี้ย
ประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา เป็นตน

โครงการบํารุงรักษาหองน้ําสาธารณะ อบต.ชางทูน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจานในโครงการบํารุงรักษาหองน้ําสาธารณะ อบต
.ชางทูน โดยการบํารุงรักษาหองน้ําสาธารณะองคการบริหารสวน
ตําบลชางทูนใหสะอาดถูกสุขลักษณะ พรอมจัดหา
วัสดุ อุปกรณ สุขภัณฑตางๆทดแทนของเดิมที่ชํารุด 
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โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา หลักสูตรของพนักงานสวนตําบล
และผูที่เกี่ยวของ

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจาย โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา หลักสูตร
ของพนักงานฯ,และผูที่เกี่ยวของ เขารับ
การอบรม/สัมมนา เชน การอบรมหลักสูตรสถาบันพัฒนา
บุคลากร  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนาที่ 83)(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
1.เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ ในการซอม
ปกติและซอมกลาง เพื่อใหสามารถใชงานตามปกติ เชน คา
วัสดุ คาแรงงาน ฯลฯ
2.เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานตามปกติ ซอมแซมครุภัณฑขนาดเล็กที่ชํารุดเสีย
หาย เชน เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 480,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของตางๆ เชน หนังสือ อุปกรณเครื่อง
เขียน ,ธงชาติ,น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน,แฟม,แผงติดประกาศ,เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บ
กระดาษ,พระบรมฉายาลักษณ,พระพุทธรูป,พรม(ตอผืน),นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน,เครื่องคํานวณ,แผงปิดประกาศ,แผนปายชื่อสํานัก
งานหรือหนวยงาน หรือปายตางๆที่ใชในสํานักงาน,ผาใบเตนท
ขนาดใหญ,สมุดประวัติขาราชการ,ตูยาสามัญประจําบาน,แผงกัน
หองแบบรื้อถอนได(Partition) ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟิวส,เทปพันสาย
ไฟฟา,หลอดไฟฟา,เข็มขัดรัดสายไฟ,ปลั๊กไฟฟา,สวิตซไฟฟา,รีซี
สเตอร,เบรกเกอร,แบตเตอรี่โซลาเซลล,ดอกลําโพง,ฮอรน
ลําโพง,แผงวงจร,ผังแสดงวงจรตางๆ,แผงบังคับทาง
ไฟ,ไมโครโฟน,ขาตั้งไมโครโฟน,ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ,หัวแรงไฟฟา,เครื่องวัดกระแสไฟฟา,เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา,โคมไฟโทรโขง ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ,คอน,คีม,ชะแลง,น้ํามัน
ทาไม,ทินเนอร,สี,ปูนซีเมนต,จอบ,สิ่ว,เสียม,เลื่อย,ตลับเมตร,สวาน
มือ,โถสวม,อางลางมือ,หนากากใสเชื่อมเหล็ก,เครื่องยิงตะปู,นั่ง
ราน,ทอน้ําและอุปกรณประปา,ทอตางๆ,ทอน้ําบาดาล,ทราย,ยาง
มะตอยสําเร็จรูป,อิฐหรือซีเมนต
บล็อก,กระเบื้อง,สังกะสี,ตะปู,เหล็กเสน,แปรงทาสีปูนขาว ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุพาหนะและขนสง เชน แมแรง,กุญแจปาก
ตาย,  ล็อคเกียร,ล็อคคลัตช,ล็อคพวงมาลัย,ยางรถยนต,น้ํามัน
เบรก,เพลา,น้ํากลั่น,หัวเทียน,แบตเตอรี่,ตลับลูกปนฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุงตม,น้ํามัน
เชื้อเพลิง,น้ํามันดีเซล,น้ํามันก๊าด,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันจารบี,น้ํามัน
เครื่อง,น้ํามันหลอลื่น,น้ํามันเกียร,ถาน,ก๊าซ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร,สายเคเบิล,แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล,อุปกรณบันทึกขอมูล,หนวยประมวลผล,เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ(แบบฮารดดิสต/แบบซีดีรอม/แบบออพติ
คอล),เมาส,แผนกรองแสงแผงแปนอักขระหรือแปน
พิมพ(Key Board),เมนบอรดเครื่องกระจายสัญญาณ(Hub),เรา
เตอร,โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เป็นตน
งบลงทุน รวม 64,850 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,850 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 1,800 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว  ขนาด
เบาะเกาอี้กวางไมนอยกวา 600 มม.Xลึกไมนอยกวา 500 มม.X
สูงไมนอยกวา 600 มม.
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ตูเก็บแฟมชนิดแบงชอง จํานวน 2,950 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อตูเก็บแฟมชนิดแบงชอง
จํานวน 20 ชอง จํานวน 1 ตู  ขนาดกวางไมนอยกวา 920 มม.X
ลึกไมนอยกวา 311 มม.Xสูงไมนอยกวา 962 มม.

ตูเอกสารแบบลิ้นชัก จํานวน 5,300 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อตูเอกสารแบบ
ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู  ขนาดกวางไมนอยกวา 375 มม.Xลึกไมนอย
กวา 459 มม.Xสูงไมนอยกวา 1,318 มม.

โต๊ะทํางาน จํานวน 4,800 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อโต๊ะทํางาน โต๊ะ
เหล็ก 3.5 ฟุต จํานวน 1 ตัว ขนาดกวางไมนอยกวา 1077 มม.X
ลึกไมนอยกวา 669 มม.Xสูงไมนอยกวา 750 มม.

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ (ซึ่งไมรวม
คาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ซอมแซมบํารุง
รักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง  เชน เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหม
ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ

งานก่อสร้าง รวม 3,946,080 บาท
งบบุคลากร รวม 853,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 853,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 307,620 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มตางๆ ให
แกพนักงานสวนตําบล

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 505,560 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 39,900 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
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งบลงทุน รวม 3,093,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,093,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล.โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย2 หมูที่ 
2 (ชวงที่2)

จํานวน 552,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนน คสล.โครงการกอ
สรางถนน คสล.ซอย2 หมูที่ 2 (ชวงที่2) โดยการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ 800 ตารางเมตร พรอมลงหินคลุกไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 แกไข ฉบับที่ 2/2564 หนาที่ 3) 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 1 หมูที่ 5 จํานวน 450,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 1 หมู
ที่ 5 โดยการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ 870 ตารางเมตร พรอมลงหินคลุกไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 38) 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย2/2 หมูที่ 1 จํานวน 760,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนน คสล.ซอย2/2 หมู
ที่ 1 โดยการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว 276 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ 1,104 ตารางเมตร พรอมลงหินคลุกไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 แกไข ฉบับที่ 2/2564 หนาที่ 2) 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย3 หมูที่ 3 จํานวน 801,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนน คสล.ซอย3 หมู
ที่ 3 โดยการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ 1,160 ตารางเมตร พรอมลงหินคลุกไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 แกไข ฉบับที่ 2/2564 หนาที่ 4) 
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ถนนสายเนินตาโชติ-คลอง
มะละกอ หมูที่ 6

จํานวน 215,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล
.ถนนสายเนินตาโชติ-คลองมะละกอ หมูที่ 6 โดยการซอมทอ
เหลี่ยมระบายน้ําคลองมะละกอ
ขนาด กวาง 0.70 เมตร ยาว 345 เมตร (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่39)

โครงการขุดลอกหนาฝายคลองไก๊ หมูที่ 4 จํานวน 315,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการขุดลอกหนาฝายคลองไก๊ หมู
ที่ 4  โดยการขุดลอกคลอง ขนาดกวางเฉลี่ยรวม 4 จุดไม
เกิน 16 เมตร   ยาว 792 เมตร ลึกจากระดับ
เดิม 2 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง พรอมติดตั้งปายโครงการ(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไข ฉบับที่ 2/2564 หนาที่ 5) 

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวด
ลอม เชน การสุมเก็บตัวอยางน้ําสาธารณะและประปาหมูบาน คา
ตรวจวิเคราะหและทดสอบคุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการ สงตรวจ
และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 63)

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมเชน กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม กิจกรรมปลูกตนไมในที่
สาธารณะเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการตนน้ํา การใหความรูภาวะ
โลกรอน รวมถึงปัญหาฝุ่นละอองในชุมชนฯลฯ(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 63)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนโครงการปองกันและปราบปรามการบุกรุกและทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปองกันและปราบปรามการ
บุกรุกและทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ตําบลชางทูน ใหแกที่ทําการอําเภอบอไร จังหวัดตราด(แผนพัฒนา
ทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 หนาที่ 64)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,300

เงินสํารองจาย 300,063

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,044,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 75,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,536,400

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

55,000

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

275,940

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

109,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,300

เงินสํารองจาย 300,063

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,044,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 75,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,536,400

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

55,000

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

275,940

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

109,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,108,800

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

513,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,719,600 244,800

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,137,280 307,620 1,362,660 307,620 329,760

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

93,780

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

108,300 34,620

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 60,000 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,108,800

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

513,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 505,560 2,469,960

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

684,660 6,129,600

เงินประจําตําแหนง 42,000 294,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

93,780

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

39,900 182,820

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

5,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

25,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 130,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาจ้างเหมาบริการ

1. คาจ้างเหมาบริการ
ตาง ๆ

150,000

1. คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

40,000 140,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

25,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 190,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาจ้างเหมาบริการ 80,000 80,000

1. คาจ้างเหมาบริการ
ตาง ๆ

150,000

1. คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา

5,000

1. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและทักษะเด็ก
และเยาวชน

50,000

2. คาธรรมเนียมศาล 
และคาลงทะเบียนตาง 
ๆ

5,000

2. โครงการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
หลักสูตรของพนักงาน
สวนตําบลและผู้ที่เกี่ยว
ช้อง

40,000

2. โครงการสร้าง
สุขภาพและพัฒนาการ
กีฬาของตําบล

100,000

2.โครงการเลือก
ตั้ง/เลือกตั้งซอม ผู้
บริหารฯและสมาชิก
สภาท้องถิ่น

300,000

3. โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกอยูเวร
ยาม

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา

5,000

1. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและทักษะเด็ก
และเยาวชน

50,000

2. คาธรรมเนียมศาล 
และคาลงทะเบียนตาง 
ๆ

5,000

2. โครงการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
หลักสูตรของพนักงาน
สวนตําบลและผู้ที่เกี่ยว
ช้อง

40,000

2. โครงการสร้าง
สุขภาพและพัฒนาการ
กีฬาของตําบล

100,000

2.โครงการเลือก
ตั้ง/เลือกตั้งซอม ผู้
บริหารฯและสมาชิก
สภาท้องถิ่น

300,000

3. โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกอยูเวร
ยาม

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการสนับสนุน
การดําเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐ

20,000

4. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

40,000

4.โครงการพัฒนาเว็บไซ
ต์ตําบล

10,000

5. โครงการประชา
สัมพันธ์การดําเนินงาน
ของ อบต

10,000

5.โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับคณะผู้
บริหารฯ,สมาชิก
สภาฯ,พนักงานสวนท้อง
ถิ่น,ลูกจ้าง
ประจํา,พนักงานจ้างฯ
ของ อบต.ช้างทูน

20,000

6.โครงการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
หลักสูตรของคณะผู้
บริหาร,สมาชิก
สภาฯ,พนักงานฯ,และผู้
ที่เกี่ยวข้อง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการสนับสนุน
การดําเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐ

20,000

4. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

40,000

4.โครงการพัฒนาเว็บไซ
ต์ตําบล

10,000

5. โครงการประชา
สัมพันธ์การดําเนินงาน
ของ อบต

10,000

5.โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับคณะผู้
บริหารฯ,สมาชิก
สภาฯ,พนักงานสวนท้อง
ถิ่น,ลูกจ้าง
ประจํา,พนักงานจ้างฯ
ของ อบต.ช้างทูน

20,000

6.โครงการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
หลักสูตรของคณะผู้
บริหาร,สมาชิก
สภาฯ,พนักงานฯ,และผู้
ที่เกี่ยวข้อง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน ศพด.อบต.ช้างทูน 
 ภายใต้โครงการสนับ
สนุนคาใช้จายบริหาร
สถานศึกษา

28,380

คาเครื่องแบบนักเรียน 
ศพด.อบต.ช้างทูน ภาย
ใต้โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา

19,800

คาจัดการเรียนการสอน
ของ ศพด.อบต.ช้างทูน  
 (ภายใต้โครงการสนับ
สนุนคาใช้จายบริหาร
สถานศึกษา)

173,400

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 10,000 160,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000

คาธรรมเนียมตางๆ 20,000

คาธรรมเนียมศาล และ
คาลงทะเบียนตางๆ

คาหนังสือเรียน  ศพด
.อบต.ช้างทูน ภายใต้
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา

13,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน ศพด.อบต.ช้างทูน 
 ภายใต้โครงการสนับ
สนุนคาใช้จายบริหาร
สถานศึกษา

28,380

คาเครื่องแบบนักเรียน 
ศพด.อบต.ช้างทูน ภาย
ใต้โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา

19,800

คาจัดการเรียนการสอน
ของ ศพด.อบต.ช้างทูน  
 (ภายใต้โครงการสนับ
สนุนคาใช้จายบริหาร
สถานศึกษา)

173,400

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 170,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 30,000

คาธรรมเนียมตางๆ 20,000

คาธรรมเนียมศาล และ
คาลงทะเบียนตางๆ

5,000 5,000

คาหนังสือเรียน  ศพด
.อบต.ช้างทูน ภายใต้
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา

13,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาอุปกรณ์การเรียน ศพ
ด.อบต.ช้างทูน  ภายใต้
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา

13,200

โครงการ อบต.สัญจร 20,000

โครงการจัดกิจกรรมเข้า
รวมริ้วขบวนงานวัน
ตราดรําลึก

10,000

โครงการชวยเหลือ
ปัญหาช้างป่า

10,000

โครงการชวยเหลือผู้ยาก
ไร้และผู้ด้อยโอกาสตาม
อํานาจหน้าที่

20,000

โครงการเชิดชู คนดี คน
เกง

20,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะภายในตําบล

20,000

โครงการบํารุงรักษาห้อง
น้ําสาธารณะ อบต.ช้าง
ทูน

โครงการปกป้องสถาบัน
ของชาติ

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาอุปกรณ์การเรียน ศพ
ด.อบต.ช้างทูน  ภายใต้
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา

13,200

โครงการ อบต.สัญจร 20,000

โครงการจัดกิจกรรมเข้า
รวมริ้วขบวนงานวัน
ตราดรําลึก

10,000

โครงการชวยเหลือ
ปัญหาช้างป่า

10,000

โครงการชวยเหลือผู้ยาก
ไร้และผู้ด้อยโอกาสตาม
อํานาจหน้าที่

20,000

โครงการเชิดชู คนดี คน
เกง

20,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะภายในตําบล

20,000

โครงการบํารุงรักษาห้อง
น้ําสาธารณะ อบต.ช้าง
ทูน

20,000 20,000

โครงการปกป้องสถาบัน
ของชาติ

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
หลักสูตรของพนักงาน
สวนตําบลและผู้ที่เกี่ยว
ข้อง

40,000

โครงการปลูกฝั่งพุทธ
ศาสนาในเด็กปฐมวัย

5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ตําบลช้างทูน

40,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอใน
ท้องถิ่น

20,000

โครงการฝึก ทบทวน 
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

30,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบล   
ช้างทูน

30,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพภายในตําบล

20,000

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
หลักสูตรของพนักงาน
สวนตําบลและผู้ที่เกี่ยว
ข้อง

40,000 80,000

โครงการปลูกฝั่งพุทธ
ศาสนาในเด็กปฐมวัย

5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ตําบลช้างทูน

40,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอใน
ท้องถิ่น

20,000

โครงการฝึก ทบทวน 
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

30,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบล   
ช้างทูน

30,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพภายในตําบล

20,000

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ

20,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล

10,000

โครงการรวมจัดการแขง
ขันกีฬาสีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในระดับ
อําเภอ

5,000

โครงการวันแมแหงชาติ 30,000

โครงการสงเสริมการจัด
งานตามประเพณีท้อง
ถิ่น

50,000

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในท้องถิ่น

30,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ

20,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล

10,000

โครงการรวมจัดการแขง
ขันกีฬาสีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในระดับ
อําเภอ

5,000

โครงการวันแมแหงชาติ 30,000

โครงการสงเสริมการจัด
งานตามประเพณีท้อง
ถิ่น

50,000

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในท้องถิ่น

30,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสุนนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต
.ช้างทูน)

499,800

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย

5,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการอบรมและ
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ช้างทูน

3,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 627,017
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสุนนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต
.ช้างทูน)

499,800

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย

5,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

40,000 40,000

โครงการอบรมและ
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ช้างทูน

3,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 180,000 180,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 45,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 657,017

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:30:44 หน้า : 20/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 10,000 5,000 50,000

วัสดุสํานักงาน 130,000 25,000

วัสดุสํารวจ

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,000 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000 12,000

คาไฟฟ้า 180,000 25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

40,000

เก้าอี้ทํางาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 350,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 75,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

85,000

วัสดุสํานักงาน 25,000 180,000

วัสดุสํารวจ 5,500 5,500

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 55,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

42,000

คาไฟฟ้า 205,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

40,000

เก้าอี้ทํางาน 1,800 1,800

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:30:44 หน้า : 22/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ (ซึ่งไมรวมคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือ
คาซอมกลาง)

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 2,500

ตู้เก็บแฟ้มชนิดแบงชอง 14,750

ตู้บานเปิดมือจับบิด 5,900

ตู้บานเลื่อนผสม 6,600 6,700

ตู้เหล็กบานโลงสูง 18 
ชอง

27,500

ตู้เอกสารแบบลิ้นชัก

โต๊ะทํางาน

พัดลด ชนิดติดผนัง 8,500

รถเข็นของ 4 ล้อ พับได้ 1,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.โครงการกอสร้าง
ถนน คสล.ซอย2 หมูที่ 
2 (ชวงที่2)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ (ซึ่งไมรวมคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือ
คาซอมกลาง)

50,000 50,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 2,500

ตู้เก็บแฟ้มชนิดแบงชอง 2,950 17,700

ตู้บานเปิดมือจับบิด 5,900

ตู้บานเลื่อนผสม 13,300

ตู้เหล็กบานโลงสูง 18 
ชอง

27,500

ตู้เอกสารแบบลิ้นชัก 5,300 5,300

โต๊ะทํางาน 4,800 4,800

พัดลด ชนิดติดผนัง 8,500

รถเข็นของ 4 ล้อ พับได้ 1,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.โครงการกอสร้าง
ถนน คสล.ซอย2 หมูที่ 
2 (ชวงที่2)

552,000 552,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:30:44 หน้า : 24/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ซอย 1 หมูที่ 5

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ซอย2/2 หมูที่ 1

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ซอย3 หมูที่ 3

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ถนน
สายเนินตาโชติ-คลอง
มะละกอ หมูที่ 6

โครงการขุดลอกหน้า
ฝายคลองไก๊ หมูที่ 4

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1. อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกและทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ซอย 1 หมูที่ 5

450,000 450,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ซอย2/2 หมูที่ 1

760,000 760,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ซอย3 หมูที่ 3

801,000 801,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ถนน
สายเนินตาโชติ-คลอง
มะละกอ หมูที่ 6

215,000 215,000

โครงการขุดลอกหน้า
ฝายคลองไก๊ หมูที่ 4

315,000 315,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1. อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกและทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์การปกครองสวน
ท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็น
สถานที่กลาง และศูนย์
รวมข้อมูลขาวสารเพื่อ
การวางแผนและพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอําเภอ อ
.บอไร จ.ตราด

15,000

โครงการอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดช้างทูน

880,000

อุดหนุนโครงการ
งาน"วีรกรรมทหารเรือ
ไทยในยุทธนาวีที่เกาะ
ช้าง"

11,000

อุดหนุนโครงการจัด
งาน"ปีใหม-กาชาด
จังหวัดตราด

11,000

อุดหนุนโครงการจัด
งาน"วันระกําหวานผล
ไม้ และของดีเมือง
ตราด"

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์การปกครองสวน
ท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็น
สถานที่กลาง และศูนย์
รวมข้อมูลขาวสารเพื่อ
การวางแผนและพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอําเภอ อ
.บอไร จ.ตราด

15,000

โครงการอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดช้างทูน

880,000

อุดหนุนโครงการ
งาน"วีรกรรมทหารเรือ
ไทยในยุทธนาวีที่เกาะ
ช้าง"

11,000

อุดหนุนโครงการจัด
งาน"ปีใหม-กาชาด
จังหวัดตราด

11,000

อุดหนุนโครงการจัด
งาน"วันระกําหวานผล
ไม้ และของดีเมือง
ตราด"

20,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:30:44 หน้า : 28/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนเทศบาลตําบล
บอพลอยตามโครงการ
รวมกิจกรรมจัดงานจัด
ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ
วัน"ตราดรําลึก"

5,000

อุดหนุนอําเภอบอไร
ตามโครงการจัด
กิจกรรมรัฐพิธีซึ่งเป็นวัน
สําคัญของชาติ

8,000

รวม 5,430,703 9,037,350 465,220 4,428,877 382,620 439,760 140,000 425,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนเทศบาลตําบล
บอพลอยตามโครงการ
รวมกิจกรรมจัดงานจัด
ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ
วัน"ตราดรําลึก"

5,000

อุดหนุนอําเภอบอไร
ตามโครงการจัด
กิจกรรมรัฐพิธีซึ่งเป็นวัน
สําคัญของชาติ

8,000

รวม 5,170,470 80,000 26,000,000
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