
 

 

 

 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 





า บ ิ า นตาบ บ า
ต/ า  บ า    ั ัดบึ า

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

156 ที่ 1   ซ -  ถนน-  /ตาบ  -
  ต/ า  บ า  ั ัดบึ า   38000

พื้นที่ 89.00 ตา า ิโ ต

ป ะชา ทั้ ด 5,242 น
ชาย 2,575 คน

หญิง 2,667 คน

 ณ ันที่ 5 ัน า น 2565



ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

งค รบร รส่วนต บลบ่งคล
ภ บ่งคล   จง วดบง



ท นปร ธ น ภ ล ม ภ รบร ร วน บลบ ล

. . 2566

1. ถ น ร ลั
1.1

ถล บปร ม
. . 2566

1.1.1 42,686,998.50

1.1.2 70,965,503.93

1.1.3 16,077,232.40

1.1.4 0 0.00

1.1.5 8 386,476.00

1.2 0.00

. . 2565 10 . . 2565

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม พ.ศ. 2564
2.1 36,879,145.39

ษ 127,370.14

264,500.10

242,279.49

1,530,617.00

็ ็ 70,788.32

0.00

ษ 16,804,941.16

17,838,649.18

2.2 6,799,137.67

2.3 28,909,956.17



8,666,940.00

9,629,122.36

5,806,429.59

1,938,100.00

2,854,364.22

ื 15,000.00

2.4 1,594,816.00

2.5 ื 680,200.00

2.6 0.00

2.7 0.00



คาแถลงงบประมาณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2566

รบร ร วนต บลบุ ล
ภ บุ ล วดบึ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี ร 127,370.14 126,650.00 140,000.00

มวด ธรรม นียม ปรบ แล ใบ
นุญ ต

264,500.10 203,420.00 206,200.00

มวดร ยได ทรพย น 242,279.49 83,500.00 129,500.00

มวดร ยได ธ รณูปโภ แล
รพ ณชย

1,530,617.00 1,270,000.00 1,530,000.00

มวดร ยได บ็ด ตล็ด 70,788.32 35,000.00 70,000.00

มวดร ยได ทุน 0.00 1,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,235,555.05 1,719,570.00 2,078,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภ ษี ด รร 16,804,941.16 15,122,890.00 16,812,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,804,941.16 15,122,890.00 16,812,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวด น ุด นุน 17,838,649.18 18,339,130.00 18,279,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

17,838,649.18 18,339,130.00 18,279,000.00

รวม 36,879,145.39 35,181,590.00 37,169,700.00



2566

2

2564 2565 2566

งบกลาง 8,666,940.00 9,358,810.00 10,005,350.00

งบบุคลากร 9,629,122.36 13,234,060.00 12,604,690.00

งบดา นินงาน 5,806,429.59 7,389,160.00 8,120,960.00

งบลงทุน 1,938,100.00 2,221,360.00 3,759,500.00

งบ งินอุดหนุน 2,854,364.22 2,958,200.00 2,679,200.00

งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 20,000.00 0.00

28,909,956.17 35,181,590.00 37,169,700.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลบ่งคล้า
อาเภอบ่งคล้า  จัง วัดบึง า



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริ าร ่วนตาบลบ่งคล้า
อา ภอบ่งคล้า  จัง วัดบงกา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 10,129,860

แผนงานการรักษาความ งบภายใน 185,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศกษา 6,952,250

แผนงาน าธารณ ข 223,600

แผนงาน ังคม ง คราะ 1,265,590

แผนงาน ค ะและชมชน 2,117,050

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชมชน 90,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ 730,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา 3,167,000

แผนงานการ กษตร 83,000

แผนงานการพาณิชย 2,221,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,005,350

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 37,169,700



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ นต บ บุ

ภ บุ ดบึ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,005,350 10,005,350
     บ 10,005,350 10,005,350

น : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,780,740 222,990 2,204,420 208,670 7,416,820
     น ดื น (ฝ่ ย มื ) 1,620,720 0 0 0 1,620,720

     น ดื น (ฝ่ ยป ) 3,160,020 222,990 2,204,420 208,670 5,796,100

งบดา นินงาน 999,740 62,000 1,084,000 55,000 2,200,740
     ต บแทน 155,000 2,000 47,000 0 204,000

     ใช ย 495,000 60,000 753,000 50,000 1,358,000

     ดุ 143,740 0 280,000 5,000 428,740

     ธ ณูปโภ 206,000 0 4,000 0 210,000

งบลงทุน 103,300 0 385,500 23,500 512,300
     ุภณฑ 103,300 0 385,500 23,500 512,300

รวม 5,883,780 284,990 3,673,920 287,170 10,129,860

น : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

รวม

งบดา นินงาน 0 160,000 160,000
     ต บแทน 0 50,000 50,000

     ใช ย 0 110,000 110,000

งบ งินอุดหนุน 25,000 0 25,000
     น ุด นุน 25,000 0 25,000

รวม 25,000 160,000 185,000

น : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 661,340 1,949,090 0 2,610,430
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 661,340 1,949,090 0 2,610,430

งบดา นินงาน 261,000 1,749,120 2,500 2,012,620
     ต บแทน 46,000 25,000 0 71,000

     ใช ย 190,000 528,460 0 718,460

     ดุ 25,000 1,180,660 2,500 1,208,160

     ธ ณูปโภ 0 15,000 0 15,000

งบลงทุน 15,000 0 0 15,000
     ุภณฑ 15,000 0 0 15,000

งบ งินอุดหนุน 0 2,314,200 0 2,314,200
     น ุด นุน 0 2,314,200 0 2,314,200

รวม 937,340 6,012,410 2,500 6,952,250

น : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดา นินงาน 43,600 43,600
     ใช ย 43,600 43,600

งบ งินอุดหนุน 180,000 180,000
     น ุด นุน 180,000 180,000

รวม 223,600 223,600

น : 5/9



แผนงานสังคมสง คราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสังคมสง คราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบบุคลากร 843,390 0 843,390
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 843,390 0 843,390

งบดา นินงาน 43,000 337,000 380,000
     ต บแทน 12,000 120,000 132,000

     ใช ย 20,000 217,000 237,000

     ดุ 11,000 0 11,000

งบลงทุน 22,200 0 22,200
     ุภณฑ 22,200 0 22,200

งบ งินอุดหนุน 0 20,000 20,000
     น ุด นุน 0 20,000 20,000

รวม 908,590 357,000 1,265,590

น : 6/9



แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกาจัดขยะมลฝอย

และสิ่งปฏิกล
รวม

งบบุคลากร 1,134,050 0 480,000 1,614,050
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 1,134,050 0 480,000 1,614,050

งบดา นินงาน 84,000 140,000 259,000 483,000
     ต บแทน 9,000 0 0 9,000

     ใช ย 50,000 10,000 250,000 310,000

     ดุ 25,000 130,000 9,000 164,000

งบ งินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000
     น ุด นุน 0 0 20,000 20,000

รวม 1,218,050 140,000 759,000 2,117,050
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบ งินอุดหนุน 90,000 90,000
     น ุด นุน 90,000 90,000

รวม 90,000 90,000

น : 7/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่ง สริมการท่อง

ที่ยว
รวม

งบดา นินงาน 100,000 560,000 40,000 700,000
     ใช ย 100,000 560,000 40,000 700,000

งบ งินอุดหนุน 0 30,000 0 30,000
     น ุด นุน 0 30,000 0 30,000

รวม 100,000 590,000 40,000 730,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 3,167,000 3,167,000
     ที่ดนแ ่ 3,167,000 3,167,000

รวม 3,167,000 3,167,000

น : 8/9



แผนงานการ กษตร

งานงบ งานส่ง สริมการ กษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดา นินงาน 63,000 20,000 83,000
     ใช ย 20,000 20,000 40,000

     ดุ 13,000 0 13,000

     ธ ณูปโภ 30,000 0 30,000

รวม 63,000 20,000 83,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 120,000 120,000
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 120,000 120,000

งบดา นินงาน 2,058,000 2,058,000
     ใช ย 508,000 508,000

     ดุ 650,000 650,000

     ธ ณูปโภ 900,000 900,000

งบลงทุน 43,000 43,000
     ุภณฑ 43,000 43,000

รวม 2,221,000 2,221,000

น : 9/9





รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2566

งค รบร ร วนต บลบุงคล
ภ บุงคล   จง วดบึง

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน 2,475.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร ง 35,249.75 41,360.14 41,360.00 20.89 % 50,000.00
     ภ ษีป้ ย 52,793.80 86,010.00 85,290.00 5.52 % 90,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 90,518.55 127,370.14 126,650.00 140,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค ธรรม นียมใบ นุญ ต รข ย ุร 3,065.20 3,036.10 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย 173,940.00 192,660.00 173,940.00 10.38 % 192,000.00
     ค ธรรม นียม ็บขน ุจจ ร รื ่งปฏ ูล 0.00 0.00 4,000.00 -100.00 % 0.00
     ค ธรรม นียมใน ร นง ื รบร ง รแจง ถ นที่
จ น ย ร รื ม ร

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร 1,586.00 1,784.00 1,580.00 7.59 % 1,700.00
     ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย 1,040.00 683.00 1,000.00 -40.00 % 600.00
     ค ธรรม นียม ร มครรบ ลื ต้ง ม ช ภ ท งถ่น รื ผู
บร รท งถ่น

0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00

     ค ธรรม นียมใบ นุญ ตปร บ จ รน้ มน ชื้ พลง 500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค ปรบ รผด ญญ 44,062.00 62,138.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     ค ใบ นุญ ตรบท ร ็บขน ่งปฏ ูล รื มูลฝ ย 4,800.00 2,400.00 2,400.00 0.00 % 2,400.00

วนที่พมพ : 11/8/2565  16:59:22 น  : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค ใบ นุญ ตจดต้ง ถ นที่จ น ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ น 200 ต ร ง มตร

1,000.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค ใบ นุญ ตจดต้งตล ด ชน 0.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00
     ค ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร 580.00 799.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 230,573.20 264,500.10 203,420.00 206,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค ช ที่ดน 0.00 4,500.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค ช รื บร ร 46,500.00 49,500.00 31,500.00 57.14 % 49,500.00
     ด บี้ย 322,030.73 188,279.49 52,000.00 53.85 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 368,530.73 242,279.49 83,500.00 129,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     ร ยไดจ ปร ป 1,273,956.00 1,530,617.00 1,270,000.00 20.47 % 1,530,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,273,956.00 1,530,617.00 1,270,000.00 1,530,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค ข ย ร รจดซื้ จดจ ง 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
     ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 33,068.00 70,788.32 33,000.00 112.12 % 70,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 33,068.00 70,788.32 35,000.00 70,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค ข ยท ดตล ดทรพย น 0.00 0.00 1,000.00 200.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,000.00 3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษีรถยนต 358,321.04 373,071.33 358,300.00 4.10 % 373,000.00
     ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน 8,130,439.68 9,126,428.18 8,130,400.00 12.25 % 9,126,000.00

วนที่พมพ : 11/8/2565  16:59:22 น  : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 1,887,795.86 2,095,092.67 1,887,790.00 10.98 % 2,095,000.00
     ภ ษีธุร จ ฉพ 24,868.81 46,435.83 39,000.00 258.97 % 140,000.00
     ภ ษี รรพ มต 3,960,951.54 4,184,183.20 3,960,000.00 3.54 % 4,100,000.00
     ค ภ ค ลวงแร 34,495.42 36,696.68 34,500.00 4.35 % 36,000.00
     ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม 35,176.94 23,087.27 30,000.00 -23.33 % 23,000.00
     ค ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดน

397,797.00 919,946.00 682,900.00 34.57 % 919,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,829,846.29 16,804,941.16 15,122,890.00 16,812,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     งน ุด นุนท่วไป 17,837,686.00 17,838,649.18 18,339,130.00 -0.33 % 18,279,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 17,837,686.00 17,838,649.18 18,339,130.00 18,279,000.00
รวมทุกหมวด 34,664,178.77 36,879,145.39 35,181,590.00 37,169,700.00

วนที่พมพ : 11/8/2565  16:59:22 น  : 3/3



รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2566

งค รบร ร วนต บลบุงคล
ภ บุงคล   จง วดบึง

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน 2,475.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร ง 35,249.75 41,360.14 41,360.00 20.89 % 50,000.00
     ภ ษีป้ ย 52,793.80 86,010.00 85,290.00 5.52 % 90,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 90,518.55 127,370.14 126,650.00 140,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค ธรรม นียมใบ นุญ ต รข ย ุร 3,065.20 3,036.10 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย 173,940.00 192,660.00 173,940.00 10.38 % 192,000.00
     ค ธรรม นียม ็บขน ุจจ ร รื ่งปฏ ูล 0.00 0.00 4,000.00 -100.00 % 0.00
     ค ธรรม นียมใน ร นง ื รบร ง รแจง ถ นที่
จ น ย ร รื ม ร

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร 1,586.00 1,784.00 1,580.00 7.59 % 1,700.00
     ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย 1,040.00 683.00 1,000.00 -40.00 % 600.00
     ค ธรรม นียม ร มครรบ ลื ต้ง ม ช ภ ท งถ่น รื ผู
บร รท งถ่น

0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00

     ค ธรรม นียมใบ นุญ ตปร บ จ รน้ มน ชื้ พลง 500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค ปรบ รผด ญญ 44,062.00 62,138.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     ค ใบ นุญ ตรบท ร ็บขน ่งปฏ ูล รื มูลฝ ย 4,800.00 2,400.00 2,400.00 0.00 % 2,400.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค ใบ นุญ ตจดต้ง ถ นที่จ น ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ น 200 ต ร ง มตร

1,000.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค ใบ นุญ ตจดต้งตล ด ชน 0.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00
     ค ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร 580.00 799.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 230,573.20 264,500.10 203,420.00 206,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค ช ที่ดน 0.00 4,500.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค ช รื บร ร 46,500.00 49,500.00 31,500.00 57.14 % 49,500.00
     ด บี้ย 322,030.73 188,279.49 52,000.00 53.85 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 368,530.73 242,279.49 83,500.00 129,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     ร ยไดจ ปร ป 1,273,956.00 1,530,617.00 1,270,000.00 20.47 % 1,530,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,273,956.00 1,530,617.00 1,270,000.00 1,530,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค ข ย ร รจดซื้ จดจ ง 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
     ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 33,068.00 70,788.32 33,000.00 112.12 % 70,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 33,068.00 70,788.32 35,000.00 70,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค ข ยท ดตล ดทรพย น 0.00 0.00 1,000.00 200.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,000.00 3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษีรถยนต 358,321.04 373,071.33 358,300.00 4.10 % 373,000.00
     ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน 8,130,439.68 9,126,428.18 8,130,400.00 12.25 % 9,126,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 1,887,795.86 2,095,092.67 1,887,790.00 10.98 % 2,095,000.00
     ภ ษีธุร จ ฉพ 24,868.81 46,435.83 39,000.00 258.97 % 140,000.00
     ภ ษี รรพ มต 3,960,951.54 4,184,183.20 3,960,000.00 3.54 % 4,100,000.00
     ค ภ ค ลวงแร 34,495.42 36,696.68 34,500.00 4.35 % 36,000.00
     ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม 35,176.94 23,087.27 30,000.00 -23.33 % 23,000.00
     ค ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดน

397,797.00 919,946.00 682,900.00 34.57 % 919,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,829,846.29 16,804,941.16 15,122,890.00 16,812,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     งน ุด นุนท่วไป 17,837,686.00 17,838,649.18 18,339,130.00 -0.33 % 18,279,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 17,837,686.00 17,838,649.18 18,339,130.00 18,279,000.00
รวมทุกหมวด 34,664,178.77 36,879,145.39 35,181,590.00 37,169,700.00
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 118,725 75,756 142,960 -19.85 % 114,580

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,721 5,400 5,800 -6.21 % 5,440

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,749,700 6,008,500 6,626,400 9.82 % 7,276,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,848,800 1,914,200 2,044,800 -2.35 % 1,996,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

เงินสารองจาย 128,065 196,142 100,000 31.92 % 131,916

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 336,850 12.16 % 377,814

เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพระดับ
พื้นที่ รือท้องถิ่น

90,000 90,000 90,000 0 % 90,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริ ารสวนตาบลบุงคล้า
อาเภอบุงคล้า    จัง วัดบึงกา

วันที่พิมพ์ : 11/8/2565  17:00 น้า : 1/43



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

175,809 364,942 0 0 % 0

รวมงบกลาง 8,128,820 8,666,940 9,358,810 10,005,350
รวมงบกลาง 8,128,820 8,666,940 9,358,810 10,005,350
รวมงบกลาง 8,128,820 8,666,940 9,358,810 10,005,350

รวมแผนงานงบกลาง 8,128,820 8,666,940 9,358,810 10,005,350
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0 0 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก 0 0 42,120 0 % 42,120

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

0 0 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,511,760 1,454,160 854,400 9.55 % 936,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,511,760 1,454,160 1,539,120 1,620,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,694,100 1,859,978.39 2,231,250 6.71 % 2,380,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 3,000 166 % 7,980

เงินประจาตาแ นง 252,000 248,500 270,000 0 % 270,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 443,040 485,340 475,740 2.81 % 489,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,401,140 2,605,818.39 2,991,990 3,160,020
รวมงบบุคลากร 3,912,900 4,059,978.39 4,531,110 4,780,740

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,860 4,800 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 30,000 166.67 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 16,444 21,444 105,000 155,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 194,274.3 195,639.69 250,000 0 % 250,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง 0 0 586,400 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 49,910 11,988 180,000 11.11 % 200,000

โครงการฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซด์

0 0 20,660 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ องค์การบริ ารสวนตาบลบุงคล้า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

0 6,000 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 12,135 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 244,184.3 225,762.69 1,082,060 495,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน 24,473 51,627 40,000 131.85 % 92,740

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,179 11,934 25,000 -20 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,435 4,200 6,000 0 % 6,000

วัสดุอื่น 0 64,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 40,087 131,761 86,000 143,740
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 96,671.24 125,066.34 120,000 0 % 120,000

คาบริการโทรศัพท์ 86,623.27 75,381.5 80,000 0 % 80,000

คาบริการไปรษณีย์ 451 0 1,000 0 % 1,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 183,745.51 200,447.84 201,000 206,000
รวมงบดาเนินงาน 484,460.81 579,415.53 1,474,060 999,740

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้จัดเลี้ยง 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องปรับอากาศ 32,000 34,000 0 100 % 24,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ตู้เ ล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ชอง 0 6,800 0 0 % 0

ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก 0 12,000 0 100 % 13,000

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน 0 4,800 0 0 % 0

โต๊ะทางานเ ล็ก 0 0 0 100 % 14,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด all in one 0 33,800 0 100 % 34,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,000 91,400 0 103,300
รวมงบลงทุน 32,000 91,400 0 103,300

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการประเมินความพึงพอใจในผลการ
ปฏิบัติงาน

15,000 15,000 20,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 15,000 15,000 20,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 15,000 15,000 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 4,444,360.81 4,745,793.92 6,025,170 5,883,780
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 135,054 194,640 211,160 5.25 % 222,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 750

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 135,054 194,640 211,160 222,990
รวมงบบุคลากร 135,054 194,640 211,160 222,990

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 2,000 2,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 12,260 13,580 20,000 150 % 50,000

โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่นระดับตาบล

0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน มู
บ้านและเวทีประชาคมตาบล

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 12,260 13,580 40,000 60,000
รวมงบดาเนินงาน 12,260 13,580 42,000 62,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 147,314 208,220 253,160 284,990
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 776,100 559,850.97 852,300 105.6 % 1,752,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,870

เงินประจาตาแ นง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 350,520 334,620 386,950 4.11 % 402,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,350

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,126,620 894,470.97 1,239,250 2,204,420
รวมงบบุคลากร 1,126,620 894,470.97 1,239,250 2,204,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

19,500 19,250 45,000 0 % 45,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000 9,600 22,000 -90.91 % 2,000

คาเชาบ้าน 36,000 33,000 3,000 -100 % 0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 13,440 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 70,940 61,850 70,000 47,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 106,125 207,000 528,000 9.09 % 576,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 8,000 0 % 8,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 30,360 25,200 50,000 0 % 50,000

โครงการประชาสัมพันธ์การชาระภาษ๊ประ
เภทตางๆ

0 0 0 100 % 3,000

โครงการประชาสัมพันธ์การชาระภาษี
ประเภทตางๆ ประจาปี 2564

0 20,000 0 0 % 0

โครงการสารวจทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง 395,000 0 0 100 % 10,000

โครงการออก นวยบริการจัดเก็บภาษี 0 0 6,000 0 % 6,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบารุงรักษาและซอมแซม 71,930 64,495 130,000 -23.08 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 603,415 316,695 722,000 753,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 65,577 49,698 62,000 -3.23 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,440 5,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 109,680.2 124,113.8 190,000 5.26 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800 5,600 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 187,497.2 184,411.8 272,000 280,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 723 832 4,000 0 % 4,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 723 832 4,000 4,000
รวมงบดาเนินงาน 862,575.2 563,788.8 1,068,000 1,084,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนักพิง 0 0 0 100 % 2,100

เครื่องทาลายเอกสาร 0 19,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 33,600 0 0 % 0

ตู้เ ล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ชอง 0 13,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 39,000

โต๊ะทางานเ ล็ก 0 0 0 100 % 14,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา 0 2,600 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 15,900 0 100 % 30,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกขยะ 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 84,700 0 385,500
รวมงบลงทุน 0 84,700 0 385,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,989,195.2 1,542,959.77 2,307,250 3,673,920
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 367,320 -43.52 % 207,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 1,190

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 367,320 208,670
รวมงบบุคลากร 0 0 367,320 208,670
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 400 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 10,000 55,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เ ล็กบ้านเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 6,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 23,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 23,500

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 377,320 287,170
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,580,870.01 6,496,973.69 8,962,900 10,129,860
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 9,800 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 9,800 0 0
รวมงบดาเนินงาน 0 9,800 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการซอมแซมระบบกล้องวงจรปิด 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 50,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายใน มูบ้าน อาเภอ
บุงคล้า จัง วัดบึงกา

0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
การรับรู้เนื่องในวันตอต้านยาเสพติดโลก

0 0 0 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 9,800 60,000 25,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

40,500 33,600 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 40,500 33,600 50,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 16,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 16,800 110,000 110,000
รวมงบดาเนินงาน 40,500 50,400 160,000 160,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 40,500 50,400 160,000 160,000
งานจราจร

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน มูบ้าน 

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งป้ายจราจรและสัญญาณ
จราจร

0 0 230,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 480,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 480,000 0

รวมงานจราจร 0 0 480,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,500 60,200 700,000 185,000
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 352,740 376,020 643,240 -4.04 % 617,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 2,060

เงินประจาตาแ นง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 394,740 418,020 685,240 661,340
รวมงบบุคลากร 394,740 418,020 685,240 661,340

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 2,000 0 % 2,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาเชาบ้าน 42,000 38,500 42,000 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 42,000 38,500 46,000 46,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 84,000 108,000 133,500 12.36 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,460 671.68 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 88,460 108,671.68 173,500 190,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 14,979 15,858 22,000 -9.09 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 504 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 14,979 16,362 27,000 25,000
รวมงบดาเนินงาน 145,439 163,533.68 246,500 261,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนักพิง 0 0 0 100 % 2,100

ตู้เ ล็กเก็บเอกสาร 40 ชอง 0 0 0 100 % 7,200

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด all in one 0 16,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 16,900 0 15,000
รวมงบลงทุน 0 16,900 0 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 540,179 598,453.68 931,740 937,340
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 993,960 1,039,380 1,114,300 4.87 % 1,168,560

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 42,000 300 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 493,398 446,613 563,580 -8.66 % 514,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 56,000 72,000 73,440 33.07 % 97,730

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,543,358 1,575,493 1,793,320 1,949,090
รวมงบบุคลากร 1,543,358 1,575,493 1,793,320 1,949,090

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 32,000 -37.5 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 20,600 37,000 25,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 8,500 1,800 8,500 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 39,732 17,560 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ 20,000 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา

654,840 572,030 605,360 -22.61 % 468,460

คาบารุงรักษาและซอมแซม 30,900 21,940 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 753,972 613,330 653,860 528,460
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 6,000 1,272,540 -7.22 % 1,180,660

คาอา ารเสริม (นม) 1,333,779.2 1,302,264.6 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 0 0 17,600 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,333,779.2 1,308,264.6 1,290,140 1,180,660
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 10,416.65 7,634.88 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,416.65 7,634.88 15,000 15,000
รวมงบดาเนินงาน 2,098,167.85 1,949,829.48 1,996,000 1,749,120

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter)  

0 0 18,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 0 0 13,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 32,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการรื้อถอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
จาน มู 4 

0 55,500 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 55,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 55,500 32,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

โครงการอา ารกลางวัน 2,146,380 2,241,000 2,335,200 -0.9 % 2,314,200

อุด นุนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย 60,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,206,380 2,241,000 2,335,200 2,314,200
รวมงบเงินอุดหนุน 2,206,380 2,241,000 2,335,200 2,314,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,847,905.85 5,821,822.48 6,156,520 6,012,410
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกี า 1,838 2,460 0 100 % 2,500

รวมค่าวัสดุ 1,838 2,460 0 2,500
รวมงบดาเนินงาน 1,838 2,460 0 2,500

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ 1,838 2,460 0 2,500
รวมแผนงานการศึกษา 6,389,922.85 6,422,736.16 7,088,260 6,952,250
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

3,081 2,283 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 33,500 24,430 38,600 0 % 38,600

รวมค่าใช้สอย 36,581 26,713 43,600 43,600
รวมงบดาเนินงาน 36,581 26,713 43,600 43,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

โครงการจัดกิจกรรมตามพระราชดาริด้าน
การสาธารณะสุข

0 0 180,000 0 % 180,000

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 180,000 180,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 180,000 180,000 180,000 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 180,000 180,000 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 216,581 206,713 223,600 223,600
รวมแผนงานสาธารณสุข 216,581 206,713 223,600 223,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 672,600 711,960 768,800 3.89 % 798,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 2,670

เงินประจาตาแ นง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 714,600 753,960 810,800 843,390
รวมงบบุคลากร 714,600 753,960 810,800 843,390

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 8,681 8,962 12,000 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,934 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 11,934 0 20,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 9,160 6,695 3,500 42.86 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,365 3,070 1,500 100 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 11,525 9,765 8,000 11,000
รวมงบดาเนินงาน 32,140 18,727 40,000 43,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด all in one 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 0 0 100 % 5,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 22,200
รวมงบลงทุน 0 0 0 22,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 746,740 772,687 850,800 908,590
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 0 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 102,966 86,800 144,000 0 % 144,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเ ลือประชาชน 7,990 0 30,000 143.33 % 73,000

โครงการศูนย์ข้อมูลขาวสารและศูนย์บริการ
รวมในการชวยเ ลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

35,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 145,956 86,800 174,000 217,000
รวมงบดาเนินงาน 145,956 86,800 294,000 337,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเ ลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอาเภอ (อาเภอบุงคล้า)

0 43,000 43,000 -100 % 0

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุด นุนกาชาด 20,000 20,000 0 0 % 0

เงินอุด นุนองค์กรการกุศล

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
เ ลากาชาดจัง วัดบึงกา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 63,000 63,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 63,000 63,000 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 165,956 149,800 357,000 357,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 912,696 922,487 1,207,800 1,265,590

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 597,840 639,120 690,900 6.54 % 736,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 2,460

เงินประจาตาแ นง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 127,320 132,480 351,360 -3.52 % 339,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 -39.54 % 14,510

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 791,160 837,600 1,108,260 1,134,050
รวมงบบุคลากร 791,160 837,600 1,108,260 1,134,050

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 7,000 0 % 7,000

รวมค่าตอบแทน 5,342 5,342 9,000 9,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 22,840 27,703.36 43,500 3.45 % 45,000

รวมค่าใช้สอย 22,840 27,703.36 48,500 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน 9,857 6,402 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 230 5,200 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 10,087 11,602 25,000 25,000
รวมงบดาเนินงาน 38,269 44,647.36 82,500 84,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0 32,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 32,400 0 0
รวมงบลงทุน 0 32,400 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 829,429 914,647.36 1,190,760 1,218,050
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 167,520 174,960 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 167,520 174,960 0 0
รวมงบบุคลากร 167,520 174,960 0 0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2565  17:00 น้า : 28/43



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบารุงรักษาและซอมแซม 7,400 450 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 7,400 450 10,000 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 149,475 147,300 140,000 -28.57 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 132,220 99,690 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 281,695 246,990 170,000 130,000
รวมงบดาเนินงาน 289,095 247,440 180,000 140,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจัง วัดบึง
กา

0 300,364.22 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 300,364.22 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 300,364.22 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 456,615 722,764.22 180,000 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 432,000 432,000 0 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 480,000 480,000 480,000 480,000
รวมงบบุคลากร 480,000 480,000 480,000 480,000

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 21,500 24,000 60,000 66.67 % 100,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 40,500 35,000 180,000 -16.67 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 62,000 59,000 240,000 250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,000 0 55,000 -90.91 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 2,720 2,800 4,000 0 % 4,000

รวมค่าวัสดุ 3,720 2,800 59,000 9,000
รวมงบดาเนินงาน 65,720 61,800 299,000 259,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 545,720 541,800 779,000 759,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,831,764 2,179,211.58 2,149,760 2,117,050

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

อุด นุนคณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิล
บุงคล้า

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

อุด นุนคณะกรรมการบริ ารจัดการน้า
ชุมชนตาบลบุงคล้า

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

อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน มูที่ 5 บ้าน
ดอนจิก

0 0 250,000 -100 % 0
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อุด นุนสภาองค์กรชุมชนตาบลบุงคล้า 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 90,000 60,000 340,000 90,000
รวมงบเงินอุดหนุน 90,000 60,000 340,000 90,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 90,000 60,000 340,000 90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 90,000 60,000 340,000 90,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

แขงขันกี าสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตาบลบุง
คล้า

0 0 70,000 42.86 % 100,000
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โครงการแขงขันกี าเยาวชนต้านยาเสพติด 66,497 69,392 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 66,497 69,392 70,000 100,000
รวมงบดาเนินงาน 66,497 69,392 70,000 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 66,497 69,392 70,000 100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติ 45,489 8,350 60,000 0 % 60,000

โครงการจัดงานประเพณีแขงเรือยาว
สัมพันธ์ไทย-ลาว

451,995 0 500,000 0 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 497,484 8,350 560,000 560,000
รวมงบดาเนินงาน 497,484 8,350 560,000 560,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมลานวัฒนธรรมอาเภอบุง
คล้าเชื่อมตอซุ้มเสาค้าบ้าน ชูเมืองบุงคล้า 
เฉลิมพระเกียรติ

126,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 126,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 126,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนที่ทาการปกครองอาเภอบุงคล้า 25,000 10,000 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 25,000 10,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 10,000 30,000 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 648,484 18,350 590,000 590,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 40,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 40,000 40,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 40,000 40,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 714,981 87,742 700,000 730,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 41,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 41,500 0
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 110,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 110,000 0
รวมงบดาเนินงาน 0 0 151,500 0
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างประตูเ ล็ก เปิด-ปิด ทาง
เข้าออกที่ทาการองค์การบริ ารสวนตาบล
บุงคล้า

0 0 0 100 % 166,000

โครงการกอสร้างรั้ว,ประตูและป้ายที่ทาการ
องค์การบริ ารสวนตาบลบุงคล้า

0 493,000 0 0 % 0

คาตอเติม รือดัดแปลงอาคาร รือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารเก็บพัสดุขององค์การ
บริ ารสวนตาบลบุงคล้า

0 0 0 100 % 405,000

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารที่ทาการ
องค์การบริ ารสวนตาบลบุงคล้า

0 308,000 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k) 0 0 18,360 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มู 1

0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มู 5

0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มู 6

0 0 0 100 % 250,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มู 7

0 0 250,000 0 % 250,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มู 8

0 0 161,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มู 8 บ้านซาบอน

0 0 72,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มู 9

0 0 250,000 0 % 250,000

โครงการกอสร้างรองระบายน้า มู 8 0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างรองระบายน้า มูที่ 2 
บ้านบุงคล้าทุง

0 0 250,000 0 % 250,000

โครงการกอสร้างรองระบายน้า มูที่ 4 
บ้านนาจาน

0 0 250,000 0 % 250,000

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก มูที่ 3 บ้านบุงคล้าเ นือ

0 0 250,000 10.4 % 276,000

โครงการปรับปรุงตอเติม ลังคาโดม อ
ประชุมเชื่อมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บุงคล้า

177,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้า คสล.เพื่อแก้
ปญ าน้าทวมขังภายใน มบ้าน มูที่ 7 
บ้านขามเปี้ย

0 0 70,000 -100 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ภายใน มูบ้าน บ้านบุงคล้าทุง

78,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ภายใน มูบ้าน บ้านบุงคล้าทุง มู 2

197,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านดอนจิก

244,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้า คสล. มุที่ 
6

0 199,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้า คสล. มู 1 242,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้า คสล. มูที่ 
7

0 203,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้า คสล. มูที่ 2 0 203,000 0 0 % 0

โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ภายใน
มูบ้าน บ้านนาจาน

240,000 180,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการ
เกษตร

0 0 100,000 200 % 300,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,178,000 1,586,000 1,671,360 3,167,000
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รวมงบลงทุน 1,178,000 1,586,000 1,671,360 3,167,000
รวมงานก่อสร้าง 1,178,000 1,586,000 1,822,860 3,167,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,178,000 1,586,000 1,822,860 3,167,000
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 0 75,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 0 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 120,000 0 87,000 0
รวมงบบุคลากร 120,000 0 87,000 0

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 4,765 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 4,765 20,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 13,000 0 % 13,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 13,000 13,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 28,069.85 20,962.25 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 28,069.85 20,962.25 30,000 30,000
รวมงบดาเนินงาน 28,069.85 25,727.25 63,000 63,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 148,069.85 25,727.25 150,000 63,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 20,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 20,000 20,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 20,000 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 148,069.85 25,727.25 170,000 83,000
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 216,000 324,000 -66.67 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 24,000 36,000 -66.67 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 360,000 240,000 360,000 120,000
รวมงบบุคลากร 360,000 240,000 360,000 120,000

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 88,000 343,000 368,000 0 % 368,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 50,550 59,750 140,000 0 % 140,000

รวมค่าใช้สอย 138,550 402,750 508,000 508,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 61,960 36,990 70,000 0 % 70,000

วัสดุกอสร้าง 162,846.4 229,975 199,600 -9.82 % 180,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 225,000 398,200 400,000 0 % 400,000

รวมค่าวัสดุ 449,806.4 665,165 669,600 650,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 768,089.12 816,110.49 900,000 0 % 900,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 768,089.12 816,110.49 900,000 900,000
รวมงบดาเนินงาน 1,356,445.52 1,884,025.49 2,077,600 2,058,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้าใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) 0 0 0 100 % 43,000

เครื่องสูบน้าใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) 0 71,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 71,200 0 43,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตทอเมนจายน้าระบบ
ประปา มูบ้าน ม.1 บ้านบุงคล้า

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 20,000 0
รวมงบลงทุน 0 71,200 20,000 43,000

รวมงานกิจการประปา 1,716,445.52 2,195,225.49 2,457,600 2,221,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,716,445.52 2,195,225.49 2,457,600 2,221,000
รวมทุกแผนงาน 27,948,650.23 28,909,956.17 35,181,590 37,169,700
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2566

งค รบร ร วนต บลบุงคล

ภ บุงคล จง วดบึง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 37,169,700   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 140,000 บาท
ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร ง จ นวน 50,000 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม

ภ ษีป้ ย จ นวน 90,000 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม ปร บ บป
ปัจจุบน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 206,200 บาท
ค ธรรม นียมใบ นุญ ต รข ย ุร จ นวน 3,000 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม

ค ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย จ นวน 192,000 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม

ค ธรรม นียมใน ร นง ื รบร ง รแจง ถ นที่จ น ย
ร รื ม ร

จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม

ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร จ นวน 1,700 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม

ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย จ นวน 600 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม

ค ปรบ รผด ญญ จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม

ค ใบ นุญ ตรบท ร ็บขน ่งปฏ ูล รื มูลฝ ย จ นวน 2,400 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม
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ค ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 129,500 บาท
ค ช รื บร ร จ นวน 49,500 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม

ด บี้ย จ นวน 80,000 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,530,000 บาท
ร ยไดจ ปร ป จ นวน 1,530,000 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 70,000 บาท
ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ จ นวน 70,000 บ ท

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
ค ข ยท ดตล ดทรพย น จ นวน 3,000 บ ท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,812,000 บาท
ภ ษีรถยนต จ นวน 373,000 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม

ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน จ นวน 9,126,000 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม

ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได จ นวน 2,095,000 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม

ภ ษีธุร จ ฉพ จ นวน 140,000 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม

ภ ษี รรพ มต จ นวน 4,100,000 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม

ค ภ ค ลวงแร จ นวน 36,000 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม
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ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม จ นวน 23,000 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม

ค ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดน

จ นวน 919,000 บ ท

ปร ม ณ รไวใ ล คียง บร ยรบจรงปที่ผ นม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 18,279,000 บาท

งน ุด นุนท่วไป จ นวน 18,279,000 บ ท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งค ารบริ าร วนตําบลบุงคลา

ํา ภ บุงคลา   จัง วัดบึง า

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,169,700 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,005,350 บาท
งบกลาง รวม 10,005,350 บาท

งบกลาง รวม 10,005,350 บาท
งิน มทบ งทุนประ ัน ังคม จํานวน 114,580 บาท

พื่ จาย ป็น งิน มทบ งทุนประ ัน ังคม รณีประ บ ันตราย
รื จ็บป่วยทุพพลภาพ ตาย และ คล ดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ

. ประ ัน  ังคม พ.ศ. 2533 ใน  ัตราร ยละ 5
ข งคาจางพนั งานจางรวม งิน พิ่มคาคร งชีพ คาจางชั่ว
คราว  ํานั งาน  .จ.  .ท. และ  . บต. ดวน ที่ ุดที่ มท
0809.5/ ว 9 ลง วัน ที่ 22 ม ราคม 2557 และ  นัง ื ํานั
งาน  .จ.  .ท. และ  .  บต.ดวน ที่ ุด ที่ มท 0809.5/ ว 41
 ลง วัน ที่ 10  ร ฎาคม 2557 และประ าศคณะ  รรม าร ลาง
พนั งาน วนตําบล  รื่ ง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง

งิน มทบ งทุน งินทดแทน จํานวน 5,440 บาท

ตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน พ.ศ. 2537 แ ไข พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2561  พื่  ใ ความคุมคร งแ ลู จางที่ประ บ
ันตราย จ็บป่วยตาย รื ูญ าย ัน นื่ งมาจา
ารทํางานใ แ นายจางโดยคํานวณใน ัตราร ย ละ 0.2 ข งคา

จางทั้งปี (ม ราคม - ธันวาคม)
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บี้ยยังชีพผู ูง ายุ จํานวน 7,276,800 บาท

พื่ จาย ป็น งิน พื่ ร งรับ ารจัด วั ดิ ารใ แ  ผู ูง ายุที่มี
ายุ 60 ปี บริบูรณขึ้นไปที่มีคุณ มบัติครบถวนตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย  ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู ูง
ายุข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้น

ทะ บียน พื่ ข รับ งิน บี้ยผู ูง ายุไว ับ งค รป คร ง วนท ง
ถิ่นแลว โดยจาย ัตรา บี้ยยังชีพราย ดื นแบบขั้นบันได ตาม
ระ บียบ  ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยัง
ชีพผู ูง ายุข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2552 รายชื่ ผูมี
ิทธิรับ งิน บี้ยผู ูง ายุคํานวณจา ัตรา ฉลี่ย าร พิ่มขึ้น ามปี

ย น ลังและข มูลจํานวนผู ูง ายุที่ไดบันทึ ในระบบ าร น ทศ
ารจัด ารฐานข มูล บี้ยยังชีพข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น

จา ประ าศบัญชีรายชื่ โดยดํา นิน ารจาย งิน บี้ยผู ูง ายุ ใ
ถื ปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ าร
จาย งิน บี้ยผู ูง ายุ ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ
.2552 และที่แ ไข พิ่ม ติม รวมถึง นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยวข ง  ป็น
ารดํา นิน ารตามภาร ิจถายโ นมาตรา 16 แ งพระราชบัญญัติ
ํา นดแผนและขั้นต น าร ระจาย  ํานาจ ฯ พ.ศ. 2542
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บี้ยยังชีพความพิ าร จํานวน 1,996,800 บาท

พื่ จาย ป็น งิน พื่ ร งรับ ารจัด วั ดิ าร บี้ยความพิ ารใ
แ  คนพิ ารที่มี ิทธิตาม ลั ณฑที่ ํา นดที่ไดแ ดงความจํานง
โดย ารข ขึ้นทะ บียน พื่ ข รับ งิน บี้ยความพิ ารไว ับ  งค ร
ป คร ง วนท งถิ่นแลวตามมติคณะรัฐมนตรี  มื่ วัน
ที่ 25 พฤศจิ ายน 2557  วนแตใน วนข ง งิน พิ่มที่ งค ร
ป คร ง วนท งถิ่นดํา นิน ารตาม
ข  14 (2)แ ง ระ บียบ  ระทรวงม าดไทยวาดวย  ารจาย งิน
ง คราะ พื่ ารยังชีพข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ

. 2548 ที่ไดดํา นิน ารมา นโดยใชฐานข มูลจํานวนคนพิ าร
ตามประ าศบัญชี ราย ชื่ ผูมี ิทธิรับ งิน บี้ยความพิ ารคํานวณ
จา ัตรา ฉลี่ย าร พิ่มขึ้น ามปีย น ลังและข มูลจํานวนคน
พิ ารที่ไดบันทึ ในระบบ าร น ทศ ารจัด ารฐานข มูล บี้ยยัง
ชีพข ง งค รป คร ง  วนท งถิ่นจา ประ าศบัญชีรายชื่ โดย
ดํา นิน ารจาย งิน บี้ยความพิ าร ใ ถื ปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยความพิ าร

ใ คนพิ ารข ง งค ร ป คร ง วนท งถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2554 รวมถึง นัง ื ั่ง ารที่ ี่ยวข ง  ป็น ารดํา นิน ารตาม
ภาร ิจถายโ นมาตรา 16 แ งพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ
ขั้นต น าร ระจาย  ํานาจ ฯ พ.ศ. 2542

บี้ยยังชีพผูป่วย ด จํานวน 12,000 บาท

พื่ จาย ป็น งิน นับ นุน าร ง คราะ บี้ยยังชีพผูป่วย ด
แ  ผูป่วย ด ที่แพทยไดรับร งและทํา ารวินิจฉัยแลวและมี
ความ ป็น ยูยา จน รื ถู ท ดทิ้งขาดผู ุป าระดูแลไม
ามารถ ประ บ าชีพ ลี้ยงตน งไดโดยผูป่วย ด ที่มี ิทธิจะ

ไดรับ บี้ยยังชีพ คนละ500 ต ดื น ครบทั้ง 12  ดื น  ป็น าร
ดํา นิน ารตามภาร ิจถายโ นมาตรา 16 แ ง พระราชบัญญัติ
แผน และขั้นต น าร ระจาย ํานาจ ฯ พ.ศ. 2542 และ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง คราะ พื่ ารยังชีพ

ข ง  งค รป คร ง วนท งถิ่นพ.ศ. 2552
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งิน ําร งจาย จํานวน 131,916 บาท

พื่ จาย ป็นคาใชจาย ใน รณีที่ไม ามารถคาด ารณไดลวง นา
ใน รณีจํา ป็น รื พียงพ ต าร ผชิญ ตุ าธารณภัยตล ดปี
และนําไปใชจาย รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น รื  บรร ทา
ปัญ าความ ดื ดร นข งประชาชน ป็น วนรวม รื รณี าร
ป้ ง ันและยับยั้ง น าร ิด าธารณภัย รื คาดวาจะ ิด
าธารณภัยตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี าร งบ

ประมาณข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ
. 2541 ข  19 และ  นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
 0313.4/ ว 667 ลง วัน ที่ 12 มีนาคม 2555 นัง ื
ระทรวง ม าดไทยดวน ที่ ุด ที่ มท 0808.2/ ว

 4072 ลง วัน ที่ 15  ร ฎาคม 2554 นัง ื   ระทรวง ม าดไท
ย ที่ มท 0808.2/ ว 3215 ลง วัน ที่ 5 มิถุนายน 2554

รายจายตามข ผู พัน

งิน มทบ งทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนท งถิ่น ( .บ.ท.) จํานวน 377,814 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็น งิน มทบ งทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร
วนท งถิ่น ( .บ.ท.) ตั้งจายตามระ บียบที่ ํา นด

งิน มทบ งทุน ลั ประ ัน ุขภาพระดับพื้นที่ รื ท งถิ่น จํานวน 90,000 บาท

พื่ จาย ป็น งิน มทบ งทุนระบบ ลั ประ ัน ุขภาพ  บต.บุง
คลา ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบประมาณ
ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พื่ มทบ งทุน พ.ศ
2561 แ ไข  พิ่ม ติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2563 และประ าศคณะ
รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ รื่ ง  ลั ณฑ พื่ นับ
นุนใ งค รป คร ง วนท งถิ่นดํา นินงานและบริ ารจัด าร

ระบบ ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท งถิ่น รื พื้นที่ พ.ศ.
2561 ข  8 (2)  มทบไมน ย วาร ยละ 40 ข ง งินที่ไดรับจัด
รรจา งทุน ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ  รณีรายไดข ง
งค รป คร ง วนท งถิ่นมีรายไดไมรวม งิน ุด นุน

ตั้งแต 6 ถึง 20 ลานบาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
2561-2565)โครง ารลําดับที่ 4  นา 51
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 5,883,780 บาท

งบบุคลากร รวม 4,780,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,620,720 บาท
งิน ดื นนาย /ร งนาย งค รป คร ง วนท งถิ่น จํานวน 514,080 บาท

พื่ จาย ป็นคาต บแทนราย ดื นนาย งค ารบริ าร วน
ตําบล ร งนาย งค ารบริ าร วนตําบลตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย งินคาต บแทนนาย งค ารบริ าร วน
ตําบล ร งนาย งค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา งค าร
บริ าร วนตําบล ร งประธาน ภา งค ารบริ าร วน
ตําบล  มาชิ ภา งค ารบริ าร วนตําบล  ลขานุ ารนาย
งค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร ภา งค ารบริ าร วน

ตําบล พ.ศ. 2554 แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
 และ  นัง ื ตาง ๆ ที่ ี่ยวข ง แจงรายละ ียดดังนี้
(1)  งิน ดื น นาย งค ารบริ าร วนตําบล ใน ัตรา ดื น
ละ 20,400 บาท จํานวน 12  ดื น
(2)  งิน ดื น ร งนาย งค ารบริ าร วนตําบลใน ัตรา ดื น
ละ 11,220บาท/ คน จํานวน 2 คน จํานวน 12  ดื น

คาต บแทนประจําตําแ นงนาย /ร งนาย จํานวน 42,120 บาท

พื่ จาย ป็น งินคาต บแทนประจําตําแ นงนาย งค ารบริ าร
วนตําบล ร งนาย งค ารบริ าร วนตําบลตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งินคาต บแทนนาย งค ารบริ าร
วนตําบล ร งนาย งค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา
งค ารบริ าร วนตําบล ร งประธาน ภา งค ารบริ าร วน

ตําบล  มาชิ ภา งค ารบริ าร วนตําบล  ลขานุ ารนาย
งค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร ภา งค ารบริ าร วน

ตําบล พ.ศ. 2554 แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
 และ  นัง ื ตาง ๆ ที่ ี่ยวข ง แจงรายละ ียดดังนี้
(1) นาย งค ารบริ าร วนตําบล ใน ัตรา ดื นละ 1,750
 บาท จํานวน 12  ดื น
(2) ร งนาย งค ารบริ าร วนตําบลใน ัตรา ดื นละ 880
บาท/ คน จํานวน 2 คน จํานวน 12  ดื น
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คาต บแทนพิ ศษนาย /ร งนาย จํานวน 42,120 บาท

พื่ จาย ป็น งินคาต บแทนพิ ศษใ แ นาย งค ารบริ าร วน
ตําบล ร งนาย งค ารบริ าร วนตําบลตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย งินคาต บแทนนาย งค ารบริ าร วน
ตําบล ร งนาย งค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา งค าร
บริ าร วนตําบล ร งประธาน ภา งค ารบริ าร วน
ตําบล  มาชิ ภา งค ารบริ าร วนตําบล  ลขานุ ารนาย
งค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร ภา งค ารบริ าร วน

ตําบล พ.ศ. 2554 แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
 และ  นัง ื ตาง ๆ ที่ ี่ยวข ง แจงรายละ ียดดังนี้
(1) นาย งค ารบริ าร วนตําบล ใน ัตรา ดื นละ 1,750
 บาท จํานวน 12  ดื น
(2) ร งนาย งค ารบริ าร วนตําบลใน ัตรา ดื นละ 880
 บาท/ คน จํานวน 2 คน จํานวน 12  ดื น

คาต บแทนราย ดื น ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
งค ารบริ าร วนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

พื่ จาย ป็น งินคาต บแทนใ   ลขานุ ารนาย งค ารบริ าร
วนตําบลตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินคาต บแทน

นาย งค ารบริ าร วนตําบล ร งนาย งค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภา งค ารบริ าร วนตําบล ร งประธาน ภา
งค ารบริ าร วนตําบล  มาชิ ภา งค ารบริ าร วน

ตําบล  ลขานุ ารนาย งค ารบริ าร วนตําบลและ ลขานุ าร
ภา งค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2554 แ ไข พิ่ม ติม ฉบับ

ที่ 2 พ.ศ.2557 และ นัง ื ตางๆที่ ี่ยวข ง โดยคํานวณตั้งจาย
ใน ัตรา ดื นละ 7,200 บาท จํานวน 12  ดื น
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คาต บแทนประธาน ภา/ร งประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
งค รป คร ง วนท งถิ่น

จํานวน 936,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินคาต บแทนใ  ประธาน ภา งค ารบริ าร วน
ตําบล ร งประธาน ภา งค ารบริ าร วนตําบล  มาชิ ภา
งค ารบริ าร วนตําบล  ลขานุ าร ภา งค ารบริ าร วน

ตําบลตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินคาต บแทน
นาย งค ารบริ าร วนตําบล ร งนาย งค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภา งค ารบริ าร วนตําบล ร งประธาน ภา
งค ารบริ าร วนตําบล  มาชิ ภา งค ารบริ าร วน

ตําบล  ลขานุ ารนาย งค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร
ภา งค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2

 พ.ศ. 2557 และ  นัง ื ตาง ๆ ที่ ี่ยวข ง แจงรายละ ียดดังนี้
(1) ประธาน ภา งค ารบริ าร วนตําบล ใน ัตรา ดื น
ละ 11,220 บาท จํานวน 12  ดื น
(2) ร งประธาน ภา งค ารบริ าร วนตําบลใน ัตรา ดื น
ละ 9,180 บาท จํานวน 12  ดื น
(3)  มาชิ ภา งค ารบริ าร วนตําบลและ ลขานุ าร ภา
งค ารบริ าร วนตําบลใน ัตรา ดื นละ 7,200

 บาท/คน/ ดื น จํานวน 12  ดื น
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 3,160,020 บาท
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น จํานวน 2,380,920 บาท

พื่  จาย ป็น งิน ดื นคาต บแทนราย ดื น งิน พิ่ม ื่น ๆ ที่จาย
ควบ ับ งิน ดื นและ งินปรับปรุง งิน ดื นประจําปี ใ
แ  พนั งาน วนตําบล ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบล จัง วัดบึง า   รื่ ง  ลั ณฑ และ งื่ นไข ี่ยว ับ ัตรา
และประโยชนต บแทน ื่นฉบับที่ 21 ลงวัน
ที่11  มษายน 2559 และพระราชบัญญัติ ระ บียบบริ ารงาน
บุคคล วนท งถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน ัตราตามที่ปรา ฏในแผน
ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566และ ที่ แ ไข พิ่ม
ติมถึงปัจจุบัน) โดย คํานวณตั้งจาย ไว จํานวน 12  ดื น
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งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น จํานวน 7,980 บาท

พื่ จาย ป็น งิน พิ่มตางๆข งขาราช าร รื พนั งาน วนท ง
ถิ่น ข งผูดํารงตําแ นงวิชา าร บริ าร  ํานวย
าร ตาม ประ าศ คณะ รรม าร พนั งาน วนตําบลจัง วัดบึง
า   รื่ ง ลั ณฑและ งื่ นไข ี่ยว ับ ัตราและ ประโยชน

ต บแทน ื่น ฉบับที่ 21 ลงวันที่ 11  มษายน 2559 และพระราช
บัญญัติ ระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท งถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวน  ัตราตามที่ปรา ฏ ในแผน ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และ ที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน)โดย คํานวณตั้ง จายไว จํานวน 12  ดื น

งินประจําตําแ นง จํานวน 270,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดื นข งผูดํารงตําแ นง
วิชา าร บริ าร  ํานวย าร ตาม ประ าศ คณะ
รรม าร พนั งาน วนตําบลจัง วัดบึง า   รื่ ง ลั ณฑและ
งื่ นไข ี่ยว ับ ัตราและ ประโยชนต บแทน ื่น ฉบับที่ 21 ลง
วันที่ 11  มษายน 2559 และพระราชบัญญัติ ระ บียบบริ ารงาน
บุคคล วนท งถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน  ัตราตามที่ปรา ฏ ในแผน
ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และ ที่แ ไข พิ่ม
ติมถึงปัจจุบัน)โดย คํานวณตั้ง จายไว จํานวน 12  ดื น

คาต บแทนพนั งานจาง จํานวน 489,120 บาท

พื่ จาย ป็นคาต บแทนพนั งานจางตามภาร ิจ และพนั งาน
จางทั่วไปตาม พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท ง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัดบึง า   รื่ ง มาตรฐาน ทั่วไป  ี่ยว  ับ  ลั

ณฑ  าร ใ พนั งาน วน
ตําบล ลู จาง และ พนั งาน จาง ข ง  งค ารบริ าร วน
ตําบล ได รับ งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวฉบับ 2 ที่ ลงวัน
ที่ 4  ิง าคม 2558 และ ประ าศ คณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบล จัง วัดบึง า   รื่ ง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง ฉบับที่ 4 ลงวันที่29  ันยายน 2558 จํานวน  ัตราตามที่
ปรา ฏในแผน ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ2564-2566 และ ฉบับ แ ไข  พิ่ม ติม) คํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12  ดื น
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งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง จํานวน 12,000 บาท

พื่ จาย ป็น งิน พิ่มข งพนั งานจางตามภาร ิจและพนั งานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท ง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัดบึง า   รื่ งมาตรฐานทั่วไป  ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ
พนั งาน วนตําบล ลู จางและพนั งานจางข ง งค ารบริ าร
วนตําบลไดรับ งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวัน

ที่ 4  ิง าคม 2558 และประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดบึง า   รื่ งมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 29  ันยายน 2558 จํานวน ัตราตามที่
ปรา ฎในแผน ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566และ
ฉบับแ ไข พิ่ม ติม)คํานวณตั้งจายไว จํานวณ 12  ดื น

งบดาเนินงาน รวม 999,740 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
คาต บแทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท งถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

พื่ จาย งินประโยชนต บแทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ันมีลั ษณะ
ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน วนท งถิ่นตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชนต บแทน ื่น
ป็น รณีพิ ศษ  ันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี  ํา รับ
พนั งาน วนตําบล ลู จาง และพนั งานจาง ข ง งค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29  ันยายน2558 
พื่ จาย ป็นคาใชจายตางๆ ชนคาจาง มาบริ าร คา
ธรรม นียม คา ย็บป นัง ื  คาซั ฟ  คาจาง มา ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล คาจาง มาบริ าร คาต บแทนคณะ รรม าร าร ลื
ตั้ง ประจํา งค ารบริ าร วนตําบลบุงคลา และ นุ รรม
าร  รื ผูชวย ลื ใน ารจัด าร ลื ตั้ง คาต บแทนผูปฏิบัติ

ราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วนท งถิ่น  ชนคา
บี้ยประชุม คาพา นะ คาต บแทน รรม าร ข บใน าร

บแขงขัน คัด ลื คาตรวจคําต บ รื จาย ป็น งินคาต บแทน
ื่นๆที่มี ิทธิไดรับตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช

จาย ารคัด ลื พนั งานและลู จางข ง งค รป คร ง วนท ง
ถิ่น พ.ศ.2555  ป็นตน
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คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร จํานวน 5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารใ
แ  พนั งาน วนตําบล ลู จางประจํา พนั งานจางที่มาปฏิบัติ
ราช ารน วลาราช าร

คา ชาบาน จํานวน 80,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินชวย ลื คา ชาบานข งพนั งาน วนตําบลผูซึ่งมี
ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ ํา นด

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 20,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินชวย ลื คา ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วน
ตําบลผูซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ ํา นด

ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาใชจายตางๆ ชน คาจาง มาบริ าร  คา
ธรรม นียม คา ย็บป นัง ื  คาซั ฟ  คาจาง มา ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล คาจาง มาบริ าร คาจางรังวัดที่ดิน 
 คา ชาระบบ ารบรรณ ิ ลคทร นิ   ป็นตน

รายจาย ี่ยว ับ ารรับร งและพิธี าร จํานวน 5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัด ลี้ยงรับร ง ารประชุม ภาฯ คารับร ง าร
ต นรับบุคคล คณะบุคคล  ป็นตน

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 200,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั  คาลง
ทะ บียน และคาใชจาย ื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รื ไป
บรม ัมมนาข งบุคคล คณะบุคคลที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยฯ

คาบํารุงรั ษาและซ มแซม จํานวน 40,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารบํารุงรั ษา รื ซ มแซมทรัพย ิน
พื่ ใ ามารถใชงานไดตามป ติ

วันที่พิมพ : 11/8/2565  17:00:55 นา : 10/52



ค่าวัสดุ รวม 143,740 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 92,740 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาวั ดุตางๆที่จํา ป็นต งใชใน ํานั
งาน  ชน  ระดาษ แฟ้ม  ครื่ งคิด ลข  ครื่ ง ย็บ ระดาษ  า ี้
พลา ติ   าว ซ ง าร ดิน  ปา า  แผง ั้น งแบบรื้
ถ นได  พานพุม พวงมาลา พระบรมฉายาลั ษณ แผงปิด
ประ าศ แผนที่  ุญแจ 
นา ิ า แผนป้ายใน ํานั งาน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําล ง  ไมบรรทัด  รรไ ร น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชน และ
คา  า ี้พลา ติ  จํานวน 100 ตัว ราคาตัวละ 220 บาท  ป็น
งิน 22,000 บาท  ป็นตน

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าในบริ วณ าคาร ํานั งาน  ชน  ล ด
ไฟ  วิทซ ปลั๊ ไฟ ไมโครโฟน ขาตั้งไมค  ครื่ งประจุไฟ โคม
ไฟ โทรโขง ไมคล ยพร ม ครื่ ง ง  ฟิว   ทปพัน ายไฟ จานรับ
ัญญาณดาว ทียม  ครื่ งรับโทรทัศน แบต ต รี่โซลา ซล  ล ง

รับ ัญญาณ   ายไฟฟ้า  ครื่ งวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับตรวจ
วงจรไฟฟ้า  ัวแรงไฟฟ้า โทรโขง  ป็นตน

วั ดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาวั ดุงานบานงาน
ครัว  ชน   ม   ระทะ  ะละมัง ตะ ลิว ผงซั ฟ   บู น้ํายาทํา
ความ ะ าด แปรง มีด ถัง ถวยชาม แ วน้ํา  ตา ถังขยะ  างลาง
จาน  ม ุงขาวไฟฟ้า  ระติ น้ําร น  ระติดน้ําแข็ง ถังแ   ป็น
ตน

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 20,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร  ชน ป้ายประชา
ัมพันธ แผนพับ ไวนิล ไม ัด  ี  ป็นตน

วั ดุค มพิว ต ร จํานวน 6,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุค มพิว ต ร  ชน  ัวพิมพ ตลับผง มึ ํา รับ
ครื่ งพิมพ  ายแลน ฮารดดิ ไดร  แป้นพิมพ  มมโมรี่
ซิป  มา   แผนดิ   ครื่ ง านและบันทึ ข มูลแบบตางๆ  มน
บ รด แรม แผนวงจร ิ ล็ ทร นิ   ป็นตน 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 206,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้าข ง ํานั งาน จุดบริ าร
ประชาชน ป้ มยาม ตลาดชุมชน  าคารตางๆที่ ยูในความรับผิด
ช บข ง  บต.บุงคลา

คาบริ ารโทรศัพท จํานวน 80,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใชบริ ารโทรศัพท และ ารใชบริ าร ิน ต
น็ต คา ชาวงจร ค บิลใยแ วนําแ ง  ป็นตน

คาบริ ารไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาดวงตราไปรษณีย และคาธรรม นียมใน ารรับ ง
จด มาย รื พั ดุ

คา ชาพื้นที่ ว็บไซต และคาธรรม นียมที่ ี่ยวข ง จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา ชาพื้นที่ ว็บไซด คาโด มน นม คา ชาระบบ
ารบรรณ ิ ลคทร นิ   ป็นตน

งบลงทุน รวม 103,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 103,300 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

า ี้จัด ลี้ยง จํานวน 17,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา  า ี้จัด ลี้ยง ขนาด วาง 44.5 cm. 
ลึ  50 cm.  ูง 90 cm. จํานวน 20 ตัว ตัวละ 900 บาท ตั้งตาม
ราคาท งถิ่น  นื่ งจา ป็นครุภัณฑที่ ยูน บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ํานั งบประมาณ  ป็นไปตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552  ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง
วนท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ

. 2564 
ครื่ งปรับ า าศ จํานวน 24,900 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา ครื่ งปรับ า าศชนิดติด
ผนัง จํานวน 1  ครื่ ง ขนาด 24,000 บีทียู ราคา ครื่ ง
ละ 24,900 บาท โดยมีคุณลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ํานั งบประมาณ
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ตู ล็ บาน ลื่ น ระจ จํานวน 13,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาตู ล็ บาน ลื่ น
ระจ  ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู ราคาตูละ 6,500 บาท ซึ่งตั้ง

ตามราคาท งถิ่น  นื่ งจา ป็นครุภัณฑที่ ยูน บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  ํานั งบประมาณ  ป็นไปตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552  ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง
วนท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ

. 2564
โตะทํางาน ล็ จํานวน 14,400 บาท

ล็  ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาโตะทํางาน ล็  ขนาด 4
 ฟุต จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 7,200 บาท 
ซึ่งตั้งตามราคาท งถิ่น  นื่ งจา ป็นครุภัณฑที่ ยูน บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  ํานั งบประมาณ  ป็นไปตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท งถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ครุภัณฑค มพิว ต ร รื ิ ล็ ทร นิ

ครื่ งค มพิว ต รชนิด all in one จํานวน 34,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา ครื่ งค มพิว ต รชนิด All in one  ํา รับ
ํานั งาน จํานวน 2  ครื่ ง ราคา ครื่ งละ 17,000 บาท โดยมี

คุณลั ษณะตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด
า ุป รณและระบบค มพิว ต ร ฉบับ ดื น ธันวาคม 2564  ระ

ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจและ ังคม
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 284,990 บาท
งบบุคลากร รวม 222,990 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 222,990 บาท
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น จํานวน 222,240 บาท

พื่ จาย ป็น งิน ดื นคาต บแทนราย ดื น งิน พิ่ม ื่น ๆ ที่จาย
ควบ ับ งิน ดื นและ งินปรับปรุง งิน ดื นประจําปี ใ
แ  พนั งาน วนตําบล ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบล จัง วัดบึง า   รื่ ง  ลั ณฑ และ งื่ นไข ี่ยว ับ ัตรา
และประโยชนต บแทน ื่นฉบับที่ 21 ลงวัน
ที่11  มษายน 2559 และพระราชบัญญัติ ระ บียบบริ ารงาน
บุคคล วนท งถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน ัตราตามที่ปรา ฏในแผน
ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566และ ที่ แ ไข พิ่ม
ติมถึงปัจจุบัน) โดย คํานวณตั้งจาย ไว จํานวน 12  ดื น

งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น จํานวน 750 บาท

พื่ จาย ป็น งิน พิ่มตางๆข งขาราช าร รื พนั งาน วนท ง
ถิ่น ที่มี ิทธิไดรับตามระ บียบ ํา นด

งบดาเนินงาน รวม 62,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร จํานวน 2,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารใ
แ  พนั งาน วนตําบล ลู จางประจํา พนั งานจางที่มาปฏิบัติ
ราช ารน วลาราช าร

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 50,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั  คาลง
ทะ บียน และคาใชจาย ื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รื ไป
บรม ัมมนาข งบุคคล คณะบุคคลที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยฯ
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โครง ารจัดทําแผนพัฒนาท งถิ่นและประชาคมท งถิ่นระดับตําบล จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว พื่ ป็นคาใชจายใน ารจัดทําโครง ารจัดทําแผนพัฒนาท ง
ถิ่น  ารจัดประชาคมท งถิ่น  ารจัดทําแผนพัฒนาท งถิ่น  ารจัด
ประชุมคณะ รรม ารแผน  ารจัดประชุมคณะ รรม ารประ าน
แผน  ป็นตน ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) ลําดับที่ 2  นาที่ 53

งานบริหารงานคลัง รวม 3,673,920 บาท
งบบุคลากร รวม 2,204,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,204,420 บาท
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น จํานวน 1,752,360 บาท

งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น จํานวน 5,870 บาท

พื่ จาย ป็น งิน พิ่มตางๆข งขาราช าร รื พนั งาน วนท ง
ถิ่น ที่มี ิทธิไดรับตามระ บียบ ํา นด

งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดื นข งผูดํารงตําแ นง
วิชา าร บริ าร ํานวย าร ตาม ประ าศ คณะ
รรม าร พนั งาน วนตําบลจัง วัดบึง า   รื่ ง ลั ณฑและ
งื่ นไข ี่ยว ับ ัตราและ ประโยชนต บแทน ื่น ฉบับที่ 21 ลง
วันที่ 11  มษายน 2559 และพระราชบัญญัติ ระ บียบบริ ารงาน
บุคคล วนท งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จํานวน  ัตราตามที่ปรา ฏ ใน
แผน ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
และ ที่ แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน)โดย คํานวณตั้ง จาย
ไว จํานวน ๑๒  ดื น
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คาต บแทนพนั งานจาง จํานวน 402,840 บาท

พื่ จาย ป็นคาต บแทนพนั งานจางตามภาร ิจ และพนั งาน
จางทั่วไปตาม พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท ง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัดบึง า   รื่ ง มาตรฐาน ทั่วไป  ี่ยว  ับ  ลั

ณฑ  าร ใ พนั งาน วน
ตําบล ลู จาง และ พนั งาน จาง ข ง  งค ารบริ าร วน
ตําบล ได รับ งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวฉบับ 2 ที่ ลงวัน
ที่ 4  ิง าคม 2558 และ ประ าศ คณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบล จัง วัดบึง า   รื่ ง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง ฉบับที่ 4 ลงวันที่29  ันยายน 2558 จํานวน  ัตราตามที่
ปรา ฏในแผน ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ2564-2566 และ ฉบับ แ ไข  พิ่ม ติม) คํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12  ดื น

งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง จํานวน 1,350 บาท

พื่ จาย ป็น งิน พิ่มตางๆใ แ พนั งานจางที่มี ิทธิไดรับตาม
ระ บียบ ํา นด
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งบดาเนินงาน รวม 1,084,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
คาต บแทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท งถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

พื่ จาย งินประโยชนต บแทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ันมีลั ษณะ
ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน วนท งถิ่นตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร ํา นด งินประโยชนต บแทน ื่น
ป็น รณีพิ ศษ  ันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี  ํา รับ
พนั งาน วนตําบล ลู จาง และพนั งานจาง ข ง งค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29  ันยายน2558 
พื่ จาย ป็นคาใชจายตางๆ คาต บแทนคณะ รรม าร าร ลื
ตั้ง ประจํา งค ารบริ าร วนตําบลบุงคลา และ นุ รรม
าร  รื ผูชวย ลื ใน ารจัด าร ลื ตั้ง คาต บแทนผูปฏิบัติ

ราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วนท งถิ่น  ชนคา
บี้ยประชุม คาพา นะ คาต บแทน รรม าร ข บใน าร

บแขงขัน คัด ลื คาตรวจคําต บ รื จาย ป็น งินคาต บแทน
ื่นๆที่มี ิทธิไดรับตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช

จาย ารคัด ลื พนั งานและลู จางข ง งค รป คร ง วนท ง
ถิ่น พ.ศ.2555  รื คาต บแทนคณะ รรม ารตามระ บียบ
พั ดุ  ป็นตน

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร จํานวน 2,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารใ
แ  พนั งาน วนตําบล ลู จางประจํา พนั งานจางที่มาปฏิบัติ
ราช ารน วลาราช าร

ค่าใช้สอย รวม 753,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 576,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใชจายตางๆ ชน คาจาง มาบริ าร คา
ธรรม นียม คา ย็บป นัง ื  คาซั ฟ  คาจาง มา ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล   ป็นตน

รายจาย ี่ยว ับ ารรับร งและพิธี าร จํานวน 8,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจัด ลี้ยงรับร ง ารประชุม คารับร ง ารต นรับ
บุคคล คณะบุคคล
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รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 50,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาลงทะ บียน คาพา นะ คา ชาที่พั
และคาใชจาย ื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รื ไป บรม ัมมนา
ข งบุคคล คณะบุคคล ที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ

โครง ารประชา ัมพันธ ารชําระภาษประ ภทตางๆ จํานวน 3,000 บาท

พื่ ป็นคาใชจายในโครง าร ารประชา ัมพันธ ี่ยว ับ ารชําระ
ภาษีประ ภทตางๆ พื่ ราง ารรับรูแ ประชาชน ปรา ฎในแผน
พัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 1  นา 53

โครง าร ํารวจทรัพย ิน ิ่งปลู ราง จํานวน 10,000 บาท

พื่ ป็นคาใชจายใน าร ํารวจที่ดิน รื ทรัพย ิน พื่ ปรับปรุง
ข มูลในระบบแผนที่ภาษี ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น ลําดับที่ 5  นา 54

โครง าร นวยบริ ารจัด ็บภาษี จํานวน 6,000 บาท

พื่ ป็นคาใชจายใน าร นวยบริ ารโครง ารจัด ็บภาษี
คลื่ นที่ ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น ลําดับที่ 4  นา 54 

คาบํารุงรั ษาและซ มแซม จํานวน 100,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารบํารุงรั ษา รื ซ มแซมทรัพย ิน
พื่ ใ ามารถใชงานไดตามป ติ

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 60,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุตางๆที่จํา ป็นต งใชใน ํานั
งาน  ชน  ระดาษ แฟ้ม  ครื่ งคิด ลข  ครื่ ง ย็บ ระดาษ  า ี้
พลา ติ   าว ซ ง าร ดิน  ปา า  แผง ั้น งแบบรื้
ถ นได  พานพุม พวงมาลา พระบรมฉายาลั ษณ แผงปิด
ประ าศ แผนที่  ุญแจ 
 นา ิ า แผนป้ายใน ํานั งาน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําล ง  ไมบรรทัด  รรไ ร น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชน   ป็น
ตน

วันที่พิมพ : 11/8/2565  17:00:55 นา : 18/52



วั ดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาวั ดุงานบานงาน
ครัว  ชน   ม   ระทะ  ะละมัง ตะ ลิว ผงซั ฟ   บู น้ํายาทํา
ความ ะ าด แปรง มีด ถัง ถวยชาม แ วน้ํา  ตา ถังขยะ  างลาง
จาน  ม ุงขาวไฟฟ้า  ระติ น้ําร น  ระติดน้ําแข็ง ถังแ   ป็น
ตน

วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาน้ํามัน ชื้ พลิง คาน้ํามัน ล ลื่น น้ํามัน
ไฮดร ลิ  น้ํามัน ียร ฯ  ํา รับรถยนต รถจั รยานยนต  ครื่ ง
จั รตางๆ ข ง งค ารบริ าร วนตําบล

วั ดุค มพิว ต ร จํานวน 10,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุค มพิว ต ร  ชน  ัวพิมพ ตลับผง มึ ํา รับ
ครื่ งพิมพ  ายแลน ฮารดดิ ไดร  แป้นพิมพ  มมโมรี่
ซิป  มา   แผนดิ   ครื่ ง านและบันทึ ข มูลแบบตางๆ  มน
บ รด แรม แผนวงจร ิ ล็ ทร นิ   ป็นตน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,000 บาท
คาบริ ารไปรษณีย จํานวน 4,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาดวงตราไปรษณีย คาธรรม นียมตางๆใน าร ง
จด มาย รื พั ดุ

งบลงทุน รวม 385,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 385,500 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

า ี้ล ลื่ นมีพนั พิง จํานวน 2,100 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา า ี้ล ลื่ นมีพนั
พิง ขนาด ขนาด 50 * 50 * 60 ซม. จํานวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ 2,100 บาท 
ตั้งตามราคาท งถิ่น  นื่ งจา ป็นครุภัณฑที่ ยูน บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  ํานั งบประมาณ  ป็นไปตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท งถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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ตู ล็ บาน ลื่ น ระจ จํานวน 39,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาตู ล็ บาน ลื่ น
ระจ  ขนาด 4 ฟุต จํานวน 6 ตู ราคาตูละ 6,500 บาท ตั้งตาม

ราคาท งถิ่น  นื่ งจา ป็นครุภัณฑที่ ยูน บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ํานั งบประมาณ  ป็นไปตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552  ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง
วนท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ

. 2564
โตะทํางาน ล็ จํานวน 14,400 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาโตะทํางาน ล็  ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2
 ตัว ราคาตัวละ 7,200 บาท ตั้งตามราคาท งถิ่น  นื่ งจา ป็น
ครุภัณฑที่ ยูน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ํานั งบ
ประมาณ  ป็นไปตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  ป็นไปตาม นัง ื รม ง

ริม ารป คร ง วนท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ครุภัณฑค มพิว ต ร รื ิ ล็ ทร นิ

ครื่ งค มพิว ต ร จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา ครื่ งค มพิว ต ร  ํา รับประมวลผล แบบ
ที่ 2 จํานวน 1  ครื่ ง ราคา ครื่ งละ 30,000 บาท โดยมี
คุณลั ษณะตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด
า ุป รณและระบบค มพิว ต ร ฉบับ ดื น ธันวาคม 2564  ระ

ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจและ ังคม 
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ

โครง ารปรับปรุงซ มแซมรถบรรทุ ขยะ จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาติดตั้ง ครนพร ม ระ ชา และปรับปรุง ระบะ
บรรทุ  ข งรถบรรทุ ขยะ คัน มาย ลขทะ บียน..
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 287,170 บาท
งบบุคลากร รวม 208,670 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 208,670 บาท
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น จํานวน 207,480 บาท

พื่  จาย ป็น งิน ดื นคาต บแทนราย ดื น งิน พิ่ม ื่น ๆ ที่จาย
ควบ ับ งิน ดื นและ งินปรับปรุง งิน ดื นประจําปี ใ
แ  พนั งาน วนตําบล ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบล จัง วัดบึง า   รื่ ง  ลั ณฑ และ งื่ นไข ี่ยว ับ ัตรา
และประโยชนต บแทน ื่นฉบับที่ 21 ลงวัน
ที่11  มษายน 2559 และพระราชบัญญัติ ระ บียบบริ ารงาน
บุคคล วนท งถิ่น พ.ศ.2542จํานวน ัตราตามที่ปรา ฏในแผน
ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และ ที่ แ ไข พิ่ม
ติมถึงปัจจุบัน) โดย คํานวณตั้งจาย ไว จํานวน 12  ดื น

งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น จํานวน 1,190 บาท

พื่ จาย ป็น งิน พิ่มตางๆข งขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น
ที่มี ิทธิไดรับตามระ บียบ ํา นด

งบดาเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 50,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาลงทะ บียน คาพา นะ คา ชาที่พั
และคาใชจาย ื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รื ไป บรม ัมมนา
ข งบุคคล คณะบุคคล ที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุตางๆที่จํา ป็นต งใชใน ํานั
งาน  ชน  ระดาษ แฟ้ม  ครื่ งคิด ลข  ครื่ ง ย็บ ระดาษ  า ี้
พลา ติ   าว ซ ง าร ดิน  ปา า  แผง ั้น งแบบรื้
ถ นได  พานพุม พวงมาลา พระบรมฉายาลั ษณ แผงปิด
ประ าศ แผนที่  ุญแจ 
 นา ิ า แผนป้ายใน ํานั งาน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําล ง  ไมบรรทัด  รรไ ร น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชน   ป็น
ตน

งบลงทุน รวม 23,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,500 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

ตู ล็ บาน ลื่ น ระจ จํานวน 6,500 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาตู ล็ บาน ลื่ น
ระจ  ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตู ราคาตูละ 6,500 บาท ตั้งตาม

ราคาท งถิ่น  นื่ งจา ป็นครุภัณฑที่ ยูน บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ํานั งบประมาณ  ป็นไปตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552  ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง
วนท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ

. 2564
ครุภัณฑค มพิว ต ร รื ิ ล็ ทร นิ

ครื่ งค มพิว ต ร จํานวน 17,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา ครื่ งค มพิว ต รชนิด All in one  ํา รับ
ํานั งาน จํานวน 1  ครื่ ง ราคา ครื่ งละ 17,000 บาท โดยมี

คุณลั ษณะตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด
า ุป รณและระบบค มพิว ต ร ฉบับ ดื น ธันวาคม 2564  ระ

ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจและ ังคม
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 25,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
งิน ุด นุน วนราช าร

โครง ารจัดตั้งจุดตรวจ/จุด ัด พื่ รั ษาความ งบ รียบร ยภายใน
มูบาน ํา ภ บุงคลา จัง วัดบึง า

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนใ แ ที่ทํา ารป คร ง ํา ภ บุง
คลา ตามโครง ารจัดตั้งจุดตรวจจุด ัด ยา พติด  ํา ภ บุง
คลา จัง วัดบึง า  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปรา ฎใน
แผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 5  นา 47

โครง ารรณรงคประชา ัมพันธ พื่ ราง ารรับรู นื่ งในวันต ตาน
ยา พติดโล

จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนใ แ ที่ทํา ารป คร ง ํา ภ บุง
คลา ตามโครง ารรณรงคประชา ัมพันธ  พื่ ราง ารรับรู  นื่ ง
ในวันต ตานยา พติดโล  (26 มิถุนายน) ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566   ํา ภ บุงคลา จัง วัดบึง า  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 160,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาต บแทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท งถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาป่วย าร ตามระ บียบคณะ รรม ารป้ ง ัน
และบรร ทา าธารณะภัยแ งชาติ วาดวยคาใชจายข ง า า
มัครใน ารป้ ง ันและบรร ทา าธารณะภัย พ.ศ.2560 และจาย
ป็นคาป่วย ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คา
ใชจายใ แ า า มัครป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื นข ง งค ร
ป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 10,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาลงทะ บียน คาพา นะ คา ชาที่พั
และคาใชจาย ื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รื ไป บรม ัมมนา
ข งบุคคล คณะบุคคลที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ 

โครง ารฝึ บรมจิต า าภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท

พื่ ป็นคาใชจายใน ารฝึ บรม รื ฝึ ทบทวนชุดปฏิบัติ ารจิต
า าภัยพิบัติประจํา งค รป คร ง วนท งถิ่น ปรา ฎในแผน

พัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 8  นา 48
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 937,340 บาท
งบบุคลากร รวม 661,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 661,340 บาท
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น จํานวน 617,280 บาท

พื่  จาย ป็น งิน ดื นคาต บแทนราย ดื น งิน พิ่ม ื่น ๆ ที่จาย
ควบ ับ งิน ดื นและ งินปรับปรุง งิน ดื นประจําปี ใ
แ  พนั งาน วนตําบล ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบล จัง วัดบึง า   รื่ ง  ลั ณฑ และ งื่ นไข ี่ยว ับ ัตรา
และประโยชนต บแทน ื่นฉบับที่ 21 ลงวัน
ที่11  มษายน 2559 และพระราชบัญญัติ ระ บียบบริ ารงาน
บุคคล วนท งถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน ัตราตามที่ปรา ฏในแผน
ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566และ ที่ แ ไข พิ่ม
ติมถึงปัจจุบัน) โดย คํานวณตั้งจาย ไว จํานวน 12  ดื น

งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น จํานวน 2,060 บาท

พื่ จาย ป็น งิน พิ่มตางๆข งขาราช าร รื พนั งาน วนท ง
ถิ่น ที่มี ิทธิไดรับตามระ บียบ ํา นด

วันที่พิมพ : 11/8/2565  17:00:55 นา : 24/52



งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดื นข งผูดํารงตําแ นง
วิชา าร บริ าร  ํานวย าร ตาม ประ าศ คณะ
รรม าร พนั งาน วนตําบลจัง วัดบึง า   รื่ ง ลั ณฑและ
งื่ นไข ี่ยว ับ ัตราและ ประโยชนต บแทน ื่น ฉบับที่ 21 ลง
วันที่ 11  มษายน 2559 และพระราชบัญญัติ ระ บียบบริ ารงาน
บุคคล วนท งถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน  ัตราตามที่ปรา ฏ ในแผน
ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และ ที่ แ ไข พิ่ม
ติมถึงปัจจุบัน)โดย คํานวณตั้ง จายไว จํานวน 12  ดื น

งบดาเนินงาน รวม 261,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
คาต บแทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท งถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร จํานวน 2,000 บาท

คา ชาบาน จํานวน 42,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 150,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใชจายตางๆ ชนคาจาง มาบริ าร คา ย็บป
นัง ื  คาซั ฟ  คาจาง มา ําจัด ิ่งปฏิ ูล คาจาง
มาบริ าร  ป็นตน 

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 40,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาลงทะ บียน คาพา นะ คา ชาที่พั
และคาใชจาย ื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รื ไป บรม ัมมนา
ข งบุคคล คณะบุคคลที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ 
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 20,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุตางๆที่จํา ป็นต งใชใน ํานั
งาน  ชน  ระดาษ แฟ้ม  ครื่ งคิด ลข  ครื่ ง ย็บ ระดาษ  า ี้
พลา ติ   าว ซ ง าร ดิน  ปา า  แผง ั้น งแบบรื้
ถ นได  พานพุม พวงมาลา พระบรมฉายาลั ษณ แผงปิด
ประ าศ แผนที่  ุญแจ 
 นา ิ า แผนป้ายใน ํานั งาน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําล ง  ไมบรรทัด  รรไ ร น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชน   ป็น
ตน

วั ดุค มพิว ต ร จํานวน 5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุค มพิว ต ร  ชน  ัวพิมพ ตลับผง มึ ํา รับ
ครื่ งพิมพ  ายแลน ฮารดดิ ไดร  แป้นพิมพ  มมโมรี่
ซิป  มา   แผนดิ   ครื่ ง านและบันทึ ข มูลแบบตางๆ  มน
บ รด แรม แผนวงจร ิ ล็ ทร นิ   ป็นตน

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

า ี้ล ลื่ นมีพนั พิง จํานวน 2,100 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา า ี้ล ลื่ นมีพนั
พิง ขนาด 50*50*60 ซม. จํานวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ 2,100 บาท ซึ่งตั้งตามราคาท งถิ่น  นื่ งจา ป็นครุภัณฑที่ ยู
น บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ํานั งบประมาณ  ป็นไปตาม
นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวัน

ที่ 22 มิถุนายน 2552  ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง
วนท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ

. 2564

วันที่พิมพ : 11/8/2565  17:00:55 นา : 26/52



ตู ล็ ็บ าร 40 ช ง จํานวน 7,200 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาตู ล็ ็บ
าร 40 ช ง จํานวน 1 ตู ราคาตูละ 7,200 บาท ตั้งตามราคา

ท งถิ่น  นื่ งจา ป็นครุภัณฑที่ ยูน บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ํานั งบประมาณ  ป็นไปตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552  ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง
วนท งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ

. 2564 
ตู ล็ แบบ 2 บาน จํานวน 5,700 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาตู ล็
แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู ราคา 5,700 บาท โดยมีคุณลั ษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ํานั งบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,012,410 บาท
งบบุคลากร รวม 1,949,090 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,949,090 บาท
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น จํานวน 1,168,560 บาท

พื่  จาย ป็น งิน ดื นคาต บแทนราย ดื น งิน พิ่ม ื่น ๆ ที่จาย
ควบ ับ งิน ดื นและ งินปรับปรุง งิน ดื นประจําปี ใ
แ  พนั งาน วนตําบล ตําแ นงครูผูดูแล ด็  ตามประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน วนตําบล จัง วัดบึง า   รื่ ง  ลั
ณฑ และ งื่ นไข ี่ยว ับ ัตราและประโยชนต บแทน ื่นฉบับ

ที่ 21 ลงวันที่11  มษายน 2559 และพระราชบัญญัติ ระ บียบ
บริ ารงานบุคคล วนท งถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน ัตราตามที่
ปรา ฏในแผน ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2564และ ที่ แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน) โดย คํานวณตั้งจาย ไว จํานวน 12  ดื น

งินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินวิทยะฐานะใ ับครูผูดูแล ด็ ที่ผาน ารประ มินวิ
ทยะฐานะชํานาญ าร จํานวน 4 คน ใน ัตรา ดื น
ละ 3,500 บาท/คน โดย คํานวณตั้ง จายไว จํานวน 12  ดื น
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คาต บแทนพนั งานจาง จํานวน 514,800 บาท

พื่ จาย ป็นคาต บแทนพนั งานจางตามภาร ิจ และพนั งาน
จางทั่วไปตาม พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท ง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัดบึง า   รื่ ง มาตรฐาน ทั่วไป  ี่ยว  ับ  ลั

ณฑ  าร ใ พนั งาน วน
ตําบล ลู จาง และ พนั งาน จาง ข ง  งค ารบริ าร วน
ตําบล ได รับ งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวฉบับ 2 ที่ ลงวัน
ที่ 4  ิง าคม 2558 และ ประ าศ คณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบล จัง วัดบึง า   รื่ ง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง ฉบับที่ 4 ลงวันที่29  ันยายน 2558 จํานวน  ัตราตามที่
ปรา ฏในแผน ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ2564-2566 และ ฉบับ แ ไข  พิ่ม ติม) คํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12  ดื น

งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง จํานวน 97,730 บาท

พื่ จาย ป็น งิน พิ่มข งพนั งานจางตามภาร ิจและพนั งานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท ง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัดบึง า   รื่ งมาตรฐานทั่วไป  ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ
พนั งาน วนตําบล ลู จางและพนั งานจางข ง งค ารบริ าร
วนตําบลไดรับ งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวัน

ที่ 4  ิง าคม 2558 และประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัดบึง า   รื่ งมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 29  ันยายน 2558 จํานวน ัตราตามที่
ปรา ฎในแผน ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566และ
ฉบับแ ไข พิ่ม ติม)คํานวณตั้งจายไว จํานวณ 12  ดื น
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งบดาเนินงาน รวม 1,749,120 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาต บแทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท งถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

คาต บแทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง
วนท งถิ่น  ชนคา บี้ยประชุม คาพา นะ คาต บแทน รรม าร

ข บใน าร บแขงขัน คัด ลื คาตรวจคําต บ รื จาย
ป็น งินคาต บแทน ื่นๆที่มี ิทธิไดรับตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจาย ารคัด ลื พนั งานและลู จางข ง
งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2555  พื่ จาย งินประโยชนต บ

แทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ ันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ
พนั งาน วนท งถิ่นตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
ํา นด งินประโยชนต บแทน ื่น ป็น รณีพิ ศษ  ันมีลั ษณะ
ป็น งินรางวัลประจําปี  ํา รับพนั งาน วนตําบล ลู จาง และ
พนั งานจาง ข ง งค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2558 ลงวัน
ที่ 29  ันยายน2558 

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 20,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนตําบลผู
ซึ่งมี ิทธ บิ ไดตามระ บียบ ํา นด

ค่าใช้สอย รวม 528,460 บาท
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 30,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาลงทะ บียน คาพา นะ คา ชาที่พั
และคาใชจาย ื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รื ไป บรม ัมมนา
ข งบุคคล คณะบุคคลที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ 

โครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว พื่ ป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมวัน ด็ แ งชาติ
ประจําปี 2566 ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570) ลําดับที่ 1  นา 37
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โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา จํานวน 468,460 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็น งิน นับ นุนคาใชจายโครง าร นับ นุนคาใช
จาย ารบริ าร ถานศึ ษาข งศูนยพัฒนา ด็ ล็  ใน ัง ัด  บต
.บุงคลา ดังนี้
1.คา า าร ลางวัน คนละ 21 บาท/วัน จํานวน 245 วัน จํานวน
นั รียน 62 คน  ป็น งิน 318,990 บาท
2.คาจัด าร รียน าร น(ราย ัว)จัด รรตามจํานวน ด็ นั รียน
ัตราคนละ 1,700 บาท  ป็น งิน 105,400 บาท

3. งินจัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัย ายุ 3-5 ปี จํานวน 39 คน ดังนี้
3.1 คา นัง ื รียน  ัตราคนละ 200 บาท  ป็น งิน 7,800 บาท
3.2 คา ุป รณ าร รียน  ัตราคนละ 200 บาท 
ป็น งิน 7,800 บาท
3.3 คา ครื่ งแบบนั รียน  ัตราคนละ 300 บาท 
ป็น งิน 11,700 บาท
3.4 คา ิจ รรมพัฒนาผู รียน  ัตราคนละ 430 บาท 
ป็น งิน 16,770 บาท
ใ ดํา นิน าร บิ ั ผลั ง ขาบัญชี งินฝา ในนามข ง ถาน
ศึ ษา โดยปฏิบัติตาม นัง ื  ดวนที่ ุดที่มท 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552 และ นัง ื ดวนที่ ุดที่ มท 0893.3
/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2522 ปรา ฎในแผนพัฒนาท ง
ถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 5  นา 38

คาบํารุงรั ษาและซ มแซม จํานวน 10,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารบํารุงรั ษา รื ซ มแซมทรัพย ิน
พื่ ใ ามารถใชงานไดตามป ติ 
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ค่าวัสดุ รวม 1,180,660 บาท
วั ดุงานบานงานครัว จํานวน 1,180,660 บาท

ตั้วไว พื่ จาย ป็นคาวั ดุงานบานงานครัว ไดแ   ม   ระทะ 
ผงซั ฟ   บู แปรง ไม วาด  ป็นตน จํานวน 6,029.40
 บาท และ า าร ริม(นม) ํา รับนั รียนใน ัง ัด  พฐ. 
และศูนยพัฒนา ด็ ล็  ตามจํานวน ด็ นั รียน  ป็นระยะ
วลา 260 วัน จํานวน 1,174,630.60 บาท ดังนี้ 
- โรง รียน นบาลบุงคลา  จํานวน 275 คน
- โรง รียนบานนาจาน      จํานวน 75 คน
- โรง รียนบานด นแพง    จํานวน 56 คน
- โรง รียนบานขาม ปีย     จํานวน 145 คน
- ศพด.บุงคลา                จํานวน 62 คน
ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 6
  นา 39

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้าข งศูนยพัฒนา ด็ ล็ ข ง บต
.บุงคลา 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,314,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,314,200 บาท
งิน ุด นุน วนราช าร

โครง าร า าร ลางวัน จํานวน 2,314,200 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็น งิน ุด นุน โครง าร า าร ลางวันโรง รียนใน
ัง ัด  พฐ. จัด รรคนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน ดังนี้

- โรง รียน นุบาลบุงคลา จํานวน 275 คน  ป็น งิน 1,155,000
 บาท
- โรง รียนบานนาจาน จํานวน 75 คน  ป็น งิน 315,000 บาท
- โรง รียนบานด นแพง จํานวน 56 คน  ป็น งิน 235,200 บาท
- โรง รียนบานขาม ปีย  จํานวน 145 คน  ป็น งิน 609,000 บาท
  ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครง าร
ลําดับที่ 3  นา 37
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ รวม 2,500 บาท
งบดาเนินงาน รวม 2,500 บาท

ค่าวัสดุ รวม 2,500 บาท
วั ดุ ี า จํานวน 2,500 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาวั ดุ ี า  ชน ลู
ฟุตบ ล ตะ ร  ว ล ลยบ ล ตาขาย นาม  ป็นตน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 223,600 บาท

งบดาเนินงาน รวม 43,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 43,600 บาท
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

โครง าร ํารวจข มูลจํานวน ัตวและขึ้นทะ บียน ัตว จํานวน 5,000 บาท

 ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาจาง มาบุคคลภายน พื่ ํารวจข มูล
จํานวน ัตว ตามโครง าร ัตวปล ดโรค คนปล ดภัยจา โรคพิษ
ุนัขบา ตามพระราชปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จา

น งนาง ธ   จาฟ้าจุ าภรณวลัยลั ษณ  ัครราช ุมารี  รมพระ
ศรี วางควัฒนวรขัตยราชนารี 
ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
โครง ารลําดับที่ 1  นา 40 ( ํานั ปลัด)

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

โครง ารป้ ง ันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบา จํานวน 38,600 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาใชจาย ตามโครง าร ัตวปล ดโรค คน
ปล ดภัยจา ดรคพิษ ุนัขบา ตามพระราช
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาน งนาง ธ   จาฟ้าจุ า
ภรณวลัยลั ษณ  ัครราช ุมารี  รมพระศรี วางควัฒนวรขัต
ยราชนารี 
ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
โครง ารลําดับที่ 2  นา 40 ( ํานั ปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
งิน ุด นุน งค รประชาชน

โครง ารจัด ิจ รรมตามพระราชดําริดาน าร าธารณะ ุข จํานวน 180,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนใ ับคณะ รรม าร มูบานทุ มู
บานในตําบลบุงคลา  มูบานละ 20,000 บาท  พื่ ใ มูบานนํา
ไปจัด ิจ รรม  รื ใชจายโครง ารตามพระราชดําริดาน าร
าธารณะ ุข ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครง ารลําดับที่ 3  นา 40 ( ํานั ปลัด)
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 908,590 บาท
งบบุคลากร รวม 843,390 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 843,390 บาท
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น จํานวน 798,720 บาท

พื่  จาย ป็น งิน ดื นคาต บแทนราย ดื น งิน พิ่ม ื่น ๆ ที่จาย
ควบ ับ งิน ดื นและ งินปรับปรุง งิน ดื นประจําปี ใ
แ  พนั งาน วนตําบล ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบล จัง วัดบึง า   รื่ ง  ลั ณฑ และ งื่ นไข ี่ยว ับ ัตรา
และประโยชนต บแทน ื่นฉบับที่ 21 ลงวัน
ที่11  มษายน 2559 และพระราชบัญญัติ ระ บียบบริ ารงาน
บุคคล วนท งถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน ัตราตามที่ปรา ฏในแผน
ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และ ที่ แ ไข พิ่ม
ติมถึงปัจจุบัน) โดย คํานวณตั้งจาย ไว จํานวน 12  ดื น

งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น จํานวน 2,670 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็น งิน พิ่มตางๆข งขาราช าร  รื พนั งาน วน
ท งถิ่นที่มี ิทธิไดรับตามระ บียบ ํา นด
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งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดื นข งผูดํารงตําแ นง
วิชา าร บริ าร ํานวย าร ตาม ประ าศ คณะ
รรม าร พนั งาน วนตําบลจัง วัดบึง า   รื่ ง ลั ณฑและ
งื่ นไข ี่ยว ับ ัตราและ ประโยชนต บแทน ื่น ฉบับที่ 21 ลง
วันที่ 11  มษายน 2559 และพระราชบัญญัติ ระ บียบบริ ารงาน
บุคคล วนท งถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน  ัตราตามที่ปรา ฏ ในแผน
ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และ ที่ แ ไข พิ่ม
ติมถึงปัจจุบัน)โดย คํานวณตั้ง จายไว จํานวน 12  ดื น

งบดาเนินงาน รวม 43,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร จํานวน 2,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารใ
แ  พนั งาน วนตําบล ลู จางประจํา พนั งานจางที่มาปฏิบัติ
ราช ารน วลาราช าร

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 10,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินชวย ลื คา ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วน
ตําบลผูซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ ํา นด

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็น พื่ จาย ป็นคาใชจายตางๆ ชนคาจาง
มาบริ าร คาธรรม นียม คา ย็บป นัง ื  คาซั ฟ  คาจาง
มา ําจัด ิ่งปฏิ ูล  ป็นตน

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 15,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาลงทะ บียน คาพา นะ คา ชาที่พั
และคาใชจาย ื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รื ไป บรม ัมมนา
ข งบุคคล คณะบุคคล ที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ
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ค่าวัสดุ รวม 11,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุตางๆที่จํา ป็นต งใชใน ํานั
งาน  ชน  ระดาษ แฟ้ม  ครื่ งคิด ลข  ครื่ ง ย็บ ระดาษ  า ี้
พลา ติ   าว ซ ง าร ดิน  ปา า  แผง ั้น งแบบรื้
ถ นได  พานพุม พวงมาลา พระบรมฉายาลั ษณ แผงปิด
ประ าศ แผนที่  ุญแจ 
 นา ิ า แผนป้ายใน ํานั งาน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําล ง  ไมบรรทัด  รรไ ร น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชน   ป็น
ตน

วั ดุงานบานงานครัว จํานวน 3,000 บาท

ตั้วไว พื่ จาย ป็นคาวั ดุงานบานงานครัว ไดแ   ม   ระทะ ผง
ซั ฟ   บู แปรง ไม วาด  ป็นตน

วั ดุค มพิว ต ร จํานวน 3,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุค มพิว ต ร  ชน  ัวพิมพ ตลับผง มึ ํา รับ
ครื่ งพิมพ  ายแลน ฮารดดิ ไดร  แป้นพิมพ  มมโมรี่
ซิป  มา   แผนดิ   ครื่ ง านและบันทึ ข มูลแบบตางๆ  มน
บ รด แรม แผนวงจร ิ ล็ ทร นิ   ป็นตน

งบลงทุน รวม 22,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,200 บาท
ครุภัณฑค มพิว ต ร รื ิ ล็ ทร นิ

ครื่ งค มพิว ต รชนิด all in one จํานวน 17,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา ครื่ งค มพิว ต รชนิด All in one  ํา รับ
ํานั งาน จํานวน 1  ครื่ ง ราคา ครื่ งละ 17,000 บาท โดยมี

คุณลั ษณะตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด
า ุป รณและระบบค มพิว ต ร ฉบับ ดื น ธันวาคม 2564  ระ

ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐ ิจและ ังคม
ครื่ งพิมพ ล ซ ร จํานวน 5,200 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา ครื่ งพิมพ ล ซ ร  รื  LED ขาว
ดํา จํานวน 2  ครื่ ง  ครื่ งละ 2,600 บาท โดยมีคุณลั ษณะตาม

ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า ุป รณและ
ระบบค มพิว ต ร ฉบับ ดื น ธันวาคม 2564  ระทรวงดิจิทัล
พื่ ศรษฐ ิจและ ังคม
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 357,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 337,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาต บแทนผูปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท งถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาต บแทน รื คาป่วย ารชด ชย ารทํางาน
รื วลาที่ ียไป ใ แ า า มัครบริบาลท ง

ถิ่น จํานวน 2 คน   พื่ นับ นุน ารปฏิบัติ นาที่ใน ารดูแลผู ูง
ายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ัตราจายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา

ดวย า า มัครบริบาลท งถิ่นข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
และ าร บิ คาใชจาย พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 217,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 144,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาจาง มาบริ ารรถรับ งนั รียน ศูนยพัฒนา ด็
ล็ ข ง บต.บุงคลา ใน ัตรา ดื นละ 12,000 บาท ตั้งจาย
จํานวน 12  ดื น และ ป็นคาใชจายใน ารจาง มาบริ าร
ื่นๆ  ชนคาธรรม นียม คาจาง มา ําจัด ิ่งปฏิ ูล  ป็นตน

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

โครง ารชวย ลื ประชาชน จํานวน 73,000 บาท

ตั้งไว พื่ ป็นคาใชจายใน ารชวย ลื ประชาชนข งศูนยชวย
ลื ประชาชน งค ารบริ าร วนตําบลบุงคลา และคาใชจาย

ข งศูนยบริ ารรวมใน ารชวย ลื ประชาชนข ง งค ร
ป คร ง วนท งถิ่นระดับ ํา ภ  ตั้งจายตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารชวย ลื ประชาชนตาม ํานาจ
นาที่ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2560 ปรา ฎในแผน

พัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) โครง ารลําดับที่ 1  นา 42   
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งิน ุด นุน งค ร าร ุศล

โครง าร นับ นุน ารปฏิบัติภาร ิจข ง ลา าชาดจัง วัดบึง า จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว พื่ ใชจาย ป็น งิน ุด นุน ลา าชาดจัง วัดบึง า  ตาม
โครง าร นับ นุน ารปฏิบัติภาร ิจข ง ลา าชาดจัง วัดบึง
า  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
โครง ารลําดับที่ 4  นา 43 ( ง วั ดิ าร ังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,218,050 บาท

งบบุคลากร รวม 1,134,050 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,134,050 บาท
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น จํานวน 736,080 บาท

พื่ จาย ป็น งิน ดื นคาต บแทนราย ดื น งิน พิ่ม ื่น ๆ ที่จาย
ควบ ับ งิน ดื นและ งินปรับปรุง งิน ดื นประจําปี ใ
แ  พนั งาน วนตําบล ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบล จัง วัดบึง า   รื่ ง  ลั ณฑ และ งื่ นไข ี่ยว ับ ัตรา
และประโยชนต บแทน ื่นฉบับที่ 21ลงวัน
ที่11  มษายน 2559 และพระราชบัญญัติ ระ บียบบริ ารงาน
บุคคล วนท งถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน ัตราตามที่ปรา ฏในแผน
ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566และ ที่ แ ไข พิ่ม
ติมถึงปัจจุบัน) โดย คํานวณตั้งจาย ไว จํานวน 12  ดื น

งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งาน วนท งถิ่น จํานวน 2,460 บาท

พื่ จาย ป็น งิน พิ่มตางๆข งพนั งาน ที่มี ิทธิ์ไดรับตามระ บียบ
ํา นด
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งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดื นข งผูดํารงตําแ นง
วิชา าร บริ าร ํานวย าร ตาม ประ าศ คณะ
รรม าร พนั งาน วนตําบลจัง วัดบึง า   รื่ ง ลั ณฑและ
งื่ นไข ี่ยว ับ ัตราและ ประโยชนต บแทน ื่นฉบับที่ลงวัน
ที่ และพระราชบัญญัติ ระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท งถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวน  ัตราตามที่ปรา ฏ ในแผน ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และ ที่ แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน)โดย คํานวณตั้ง จายไว จํานวน 12  ดื น

คาต บแทนพนั งานจาง จํานวน 339,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาต บแทนพนั งานจางตามภาร ิจ และพนั งาน
จางทั่วไปตาม พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท ง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัดบึง า   รื่ ง มาตรฐาน ทั่วไป  ี่ยว  ับ  ลั

ณฑ  าร ใ พนั งาน วน
ตําบล ลู จาง และ พนั งาน จาง ข ง  งค ารบริ าร วน
ตําบล ได รับ งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวฉบับที่2 ลงวัน
ที่ 4  ิง าคม 2558และ ประ าศ คณะ  รรม าร พนั งาน วน
ตําบล จัง วัดบึง า   รื่ ง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง ฉบับที่ 4 ลงวันที่29  ันยายน 2558 จํานวน  ัตราตามที่
ปรา ฏในแผน ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ2564-2566 และ ฉบับ แ ไข  พิ่ม ติม) คํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12  ดื น
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งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง จํานวน 14,510 บาท

พื่ จาย ป็น งิน พิ่มแ พนั งานจางตามภาร ิจ และพนั งานจาง
ทั่วไปตาม พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท ง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัดบึง า   รื่ ง มาตรฐาน ทั่วไป  ี่ยว  ับ  ลั

ณฑ  าร ใ พนั งาน วน
ตําบล ลู จาง และ พนั งาน จาง ข ง  งค ารบริ าร วน
ตําบล ได รับ งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวฉบับที่2 ลงวัน
ที่ 4  ิง าคม 2558และ ประ าศ คณะ  รรม าร พนั งาน วน
ตําบล จัง วัดบึง า   รื่ ง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง ฉบับที่ 4 ลงวันที่29  ันยายน 2558 จํานวน  ัตราตามที่
ปรา ฏในแผน ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ2564-2566 และ ฉบับ แ ไข  พิ่ม ติม) คํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12  ดื น

งบดาเนินงาน รวม 84,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร จํานวน 2,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารใ แ
พนั งาน ลู จางประจํา และพนั งานจางที่มาปฏิบัติงานน วลา
ราช าร

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 7,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร ํา รับ พนั งาน ลู จาง
ประจํา พร มทั้งบุคคลในคร บครัวผูซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาใชจายตางๆ  ชนคาจาง มาบริ าร คา
ธรรม นียม คาจางวิศว ร แบบ  ขียนแบบ รับร งแบบ คาจาง
ตรวจ บวั ดุตางๆ  ป็นตน ตาม นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่มท 0505.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 45,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั  คาลง
ทะ บียน และคาใชจาย ื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รื ไป
บรม ัมมนาข งบุคคล คณะบุคคลที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ 

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 10,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุตางๆที่จํา ป็นต งใชใน ํานั
งาน  ชน  ระดาษ แฟ้ม  ป็นตน 

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาวั ดุโฆษาและ ผยแพร  ชนไม ัด ไว
นิล บ รด  ี  ป็นตน

วั ดุค มพิว ต ร จํานวน 5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุค มพิว ต ร  ชน มึ  แผนบันทึ ข มูล 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 140,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรั ษาและซ มแซม จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว พื่ ใชจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า าธารณะ โคมไฟ
งทาง าธารณะ  ป็นตน

วั ดุ ราง จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว พื่ ใชจาย ป็นคาวั ดุ ราง  ชน ท  แป๊บ ล็    ล็
น  ปูน  ินทราย ยางมะต ย  ป็นตน
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 759,000 บาท
งบบุคลากร รวม 480,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 480,000 บาท
คาต บแทนพนั งานจาง จํานวน 432,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาต บแทนพนั งานจางตามภาร ิจ และพนั งาน
จางทั่วไปตาม พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท ง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัดบึง า   รื่ ง มาตรฐาน ทั่วไป  ี่ยว  ับ  ลั

ณฑ  าร ใ พนั งาน วน
ตําบล ลู จาง และ พนั งาน จาง ข ง  งค ารบริ าร วน
ตําบล ได รับ งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวฉบับที่ 2 ลงวัน
ที่ 4  ิง าคม 2558 และ ประ าศ คณะ  รรม าร พนั งาน วน
ตําบล จัง วัดบึง า   รื่ ง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง ฉบับที่ 4  ลงวันที่ 29  ันยายน 2558 จํานวน  ัตราตามที่
ปรา ฏในแผน ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ2564-2566 และ ฉบับ แ ไข  พิ่ม ติม) คํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12  ดื น

งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง จํานวน 48,000 บาท

พื่ จาย ป็น งิน พิ่มตางๆข งพนั งานจางที่มี ยูใน ัง ัด ชน  งิน
พิ่มคาคร งชีพชั่วคราว  ป็นตน 

งบดาเนินงาน รวม 259,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว พื่ ป็นคาใชจายตางๆ  ชนคาจาง มาบริ าร  ําจัด
ขยะ คาธรรม นียมบ ขยะ คาจาง มาทําความ ะ าด คาจาง

มา วาดถนน คาจาง มาตัด ญา  ป็นตน
คาบํารุงรั ษาและซ มแซม จํานวน 150,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารบํารุงรั ษา รื ซ มแซมทรัพย ิน
พื่ ใ ามารถใชงานไดตามป ติ 
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ค่าวัสดุ รวม 9,000 บาท
วั ดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุงานบานงานครัว  ชน แปลง ผงซั ฟ  ไม
วาด ถวย ชาม ถังขยะ ป็นตน 

วั ดุ ครื่ งแตง าย จํานวน 4,000 บาท

ตั้งไว พื่ ป็นคาวั ดุ ครื่ งแตง าย พื่ ป้ ง ัน ันตราย และ
ป้ ง ัน ารติด ชื้ จา ขยะมูลฝ ยและ ิ่งปฏิ ูล
ตางๆ  ชน ร ง ทา ชุด ันฝน ชุดพีพี ี  มว  ถุงมื   นา า   ป็น
ตน

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งิน ุด นุน วนราช าร

โครง ารโรง รียนปล ดขยะ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนใ แ โรง รียนบานด นแพง ตาม
โครง ารโรง รียนปล ดขยะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 1 โครง ารลําดับที่ 1  นาที่ 9 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
งิน ุด นุน งค รประชาชน

ุด นุนคณะ รรม ารธนาคารขยะรีไซ คิลบุงคลา จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนใ แ คณะ รรม ารธนาคารขยะรีไซ
คิลบุงคลา ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) โครง ารลําดับที่ 1  นา 44

ุด นุนคณะ รรม ารบริ ารจัด ารน้ําชุมชนตําบลบุงคลา จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนคณะ รรม ารบริ ารจัด ารน้ํา
ชุมชนตําบลบุงคลา ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) โครง ารลําดับที่ 2  นา 44
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ุด นุน ภา งค รชุมชนตําบลบุงคลา จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็น งิน ุด นุน ภา งค รชุมชนตําบลบุงคลา ปรา
ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครง ารลําดับ
ที่ 3  นา 44

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

แขงขัน ี า ัมพันธตานยา พติดตําบลบุงคลา จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาใชจายตางๆใน ารจัด ิจ รรมโครง ารแขง
ขัน ี า ัมพันธตานยา พติดตําบลบุงคลา ประจําปี 2566 ปรา
ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
โครง ารลําดับที่ 2  นา 51

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 590,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 560,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

โครง ารจัด ิจ รรมวัน ําคัญข งชาติ จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว พื่ ป็นคาใชจายใน ารจัดงานตางๆซึ่ง ป็นวัน ําคัญข ง
ชาติ  ชน  ารจัด ิจ รรมจิต า า  ารจัด ิจ รรมวันท งถิ่น
ไทย  ิจ รรมวัน ง รานต  ารจัด ิจ รรมวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ารจัดซุมแทนประดิษฐานพระบรมฉายาลั ษณ พระ
ฉายาลั ษณ และ ารดํา นิน ารตามนโยบายแ งรัฐ  ป็น
ตน ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
โครง ารลําดับที่ 1  นา 51 
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โครง ารจัดงานประ พณีแขง รื ยาว ัมพันธไทย-ลาว จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงานประ พณีแขง รื ยาว
ัมพันธไทย - ลาว ประจําปี 2566 ชิงถวยพระราชทาน ม ด็จ

พระ จาลู ธ จาฟ้าพัชร ิติยาภาฯ ครั้งที่ 4 
ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
โครง ารลําดับที่ 3  นา 52 

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งิน ุด นุน วนราช าร

ุด นุนที่ทํา ารป คร ง ํา ภ บุงคลา จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็น งิน ุด นุนใ แ ที่ทํา ารป คร ง ํา ภ บุง
คลา ตามโครง ารจัดงานรัฐพิธี/ประ พณี/ ิจ รรม รวม 6
 โครง าร ๆ ละ 5,000 บาท ไดแ
1.โครง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติและถวาย ดุดี  นื่ งในวัน
คลายวัน วรรคต พระบาท ม ด็จพระปรมินทรม าภูมิพล ดุลย
ดช บรมนาถบพิตร
2.โครง ารจัด ิจ รรมวันปิยม าราช
3.โครง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติและถวาย ดุดี  นื่ งในวัน
คลายวัน ฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท ม ด็จพระปรมินทรม า
ภูมิพล ดุลย ดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ แ งชาติ
4.โครง ารจัด ิจ รรม นื่ งในโ า วัน ฉลิมพระชนมพรรษา
ม ด็จพระนาง จาฯ พระบรมราชินี

5.โครง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติและถวาย ดุดี  นื่ งในวัน
ฉลิมพระชนมพรรษาข งที่พระบาท ม ด็จพระ จา ยู ัวม าวชิ
ราลง รณ บดินทร ทพยวราง ูร 
6.โครง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติและถวาย ดุดี  นื่ งใน
วโร า วัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จาฯพระบรม
ราชินีนาถในรัช าลที่ 9 และ ิจ รรมวันแมแ ง
ชาติ ประจําปี 2566 ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 -
 2570) โครง ารลําดับที่ 4  นา 52
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 40,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาจาง มาบริ าร คาจางตัด ญา คารั ษา
ความ ะ าดถนน ายร ง ริมตลิ่งแมน้ําโขง  คาจาง มาประชา
ัมพันธ ารท ง ที่ยว คาจางจัด วนและดูแล วน าธารณะ  ป็น

ตน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง รวม 3,167,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,167,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,167,000 บาท
คา ราง าคาร รื ิ่งปลู รางตาง ๆ

โครง าร รางประตู ล็  ปิด-ปิด ทาง ขา ที่ทํา าร งค าร
บริ าร วนตําบลบุงคลา

จํานวน 166,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป้นคา  รางประตู ล็   ปิดปิดทาง ขา ที่ทํา
าร งค ารบริ าร วนตําบลบุงคลา จํานวน 3 บาน 

 โดยมีรายละ ียดตามแบบแปลน ข ง งค ารบริ าร วนตําบล
บุงคลา ที่ 015/2565 
ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 1 โครง ารลําดับที่ 11  นาที่ 8

วันที่พิมพ : 11/8/2565  17:00:55 นา : 45/52



คาต ติม รื ดัดแปลง าคาร รื ิ่งปลู รางตาง ๆ

โครง ารต ติม าคาร ็บพั ดุข ง งค ารบริ าร วนตําบลบุงคลา จํานวน 405,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาต ติม าคาร ็บพั ดุข ง งค ารบริ าร
วนตําบลบุงคลา  ถานที่ ราง ที่ทํา าร งค ารบริ าร วน

ตําบลบุงคลา  มูที่ 1 โดยมีราย ารปรับปรุงประ บดวย 1.งาน
รื้ าคาร ็บพั ดุงานบานงานครัว 2.ขยาย าคาร ็บ
พั ดุ  วาง 8.00  มตร ยาว 16.00  มตร 3.งาน พิ่มความ ูงข ง
รางระบายน้ํา ดิม  พิ่ม 0.40  มตร 4.งาน ทพื้นค น รีต GS ไม
น ย วา 215 ตาราง มตร โดยมีรายละ ียดและปริมาณงานตาม
แบบแปลนข ง งค ารบริ าร วนตําบลบุงคลา แบบ ลข
ที่ 016/2565 
ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 1 โครง ารลําดับที่ 12  นาที่ 8

คา ราง ิ่ง าธารณูป าร

โครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็  มู 1 จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา รางถนนค น รีต ริม ล็   มูที่ 1 บาน
บุงคลา  ายแย วนยางนายถวิล พรมพิมพ - ป่าชาบานบุง
คลา  มูที่ 1 ขนาดถนน ค. .ล
.  วาง 4  มตร ยาว 106  มตร  นา 0.15  มตร พร มลู รังไ ล
ทางขางละ 0.50  มตร  รื มีพื้นที่ไมน ย วา 424 ตาราง
มตร  ตามแบบ บต.บุงคลา ที่   /2565 ปรา ฎในแผนพัฒนา
ท งถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  พิ่ม ติมครั้งที่ 1 โครง ารลําดับ
ที่ 41  นา 26 

โครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็  มู 5 จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา รางถนนค น รีต ริม ล็   มูที่ 5 บาน
ด นจิ   ายขาง น งปลาดุ  - โนนวัง ยี่ยม  ขนาดถนน ค. .ล
.  วาง 4  มตร ยาว 106  มตร  นา 0.15  มตร พร มลู รังไ ล
ทางขางละ 0.50  มตร  รื มีพื้นที่ไมน ย วา 424 ตาราง
มตร  ตามแบบ บต.บุงคลา ที่  /2565  
ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  พิ่ม ติมครั้งที่ 1
 โครง ารลําดับที่ 42  นา 26
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โครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็  มู 6 จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา รางถนนค น รีต ริม ล็   มูที่ 6 บาน
ด นแพง  ายบานด นแพง - ป่าชา  ขนาดถนน ค. .ล.  วาง 5
  มตร ยาว 89  มตร  นา 0.15  มตร พร มลู รังไ ลทางขาง
ละ 0.50  มตร  รื มีพื้นที่ไมน ย วา 445 ตาราง มตร  ตาม
แบบ บต.บุงคลา ที่  /2565  
ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 1 โครง ารลําดับที่ 18  นา 19

โครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็  มู 7 จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา รางถนนค น รีต ริม ล็   มูที่ 7 บาน
ขาม ปีย  ายขางบานนายวิ ชียร  าชารี  ขนาดถนน ค. .ล
.  วาง 4  มตร ยาว 106  มตร  นา 0.15  มตร พร มลู รังไ ล
ทางขางละ 0.50  มตร  รื มีพื้นที่ไมน ย วา 424 ตาราง
มตร  ตามแบบ บต.บุงคลา ที่  /2565  
ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 1 โครง ารลําดับที่ 22  นา 20

โครง าร รางถนนค น รีต ริม ล็  มู 9 จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา รางถนนค น รีต ริม ล็   มูที่ 9 บาน
โนน ะ าด  ายขางวัดศิริธรรมาราม (ชวงที่ 4) ขนาดถนน ค. .ล
.  วาง 5  มตร ยาว 89  มตร  นา 0.15  มตร พร มลู รังไ ล
ทางขางละ 0.50  มตร  รื มีพื้นที่ไมน ย วา 445 ตาราง
มตร  ตามแบบ บต.บุงคลา ที่  /2565 
 ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 1 โครง ารลําดับที่ 43  นา 27

โครง าร รางร งระบายน้ํา มู 8 จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา รางร งระบายน้ํา  มูที่ 8 บานซํา
บ น จุด รางบริ วณ นาบานนาย มชาย  ผลจันทร ขนาดร ง
ระบายน้ํา ค ล.  วาง ฉลี่ย 0.50  มตร ลึ ฉลี่ย 0.30
  มตร  ยาว 70  มตร ฝาค น รีต ริม ล็  พร มบ พั  ค ล
..ฝาตะแ รง ล็  จํานวน 1 บ    รายละ ียดตามแบบและ
ปริมาณงานข ง บต.บุงคลา แบบ ลขที่      /2564 
ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 1 โครง ารลําดับที่ 44  นา 27
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โครง าร รางร งระบายน้ํา มูที่ 2 บานบุงคลาทุง จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา รางร งระบายน้ํา  มูที่ 2 บานบุงคลา
ทุง  าย นาบานนางนิภา - บานจัด รร (ชวงที่ 2) ขนาดร ง
ระบายน้ํา ค ล.  วาง ฉลี่ย 0.50  มตร ลึ ฉลี่ย 0.30
  มตร  ยาว 68  มตร ฝาค น รีต ริม ล็  พร มบ พั  ค ล
..ฝาตะแ รง ล็  จํานวน 1 บ  และวางท ระบายน้ํา ค ล
.ขนาด 0.40  มตร จํานวน 6 ท น  รายละ ียดตามแบบและ
ปริมาณงานข ง บต.บุงคลา แบบ ลขที่      /2564 
ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 1 โครง ารลําดับที่ 45  นา 27

โครง าร รางร งระบายน้ํา มูที่ 4 บานนาจาน จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา รางร งระบายน้ํา  มูที่ 4 บานนา
จาน  ายทาง ลวงท งถิ่นที่ บ .ถ.43-001จุด รางบริ วณ นา
บานนายมาลัย   ร ยที ขนาดร งระบายน้ํา ค ล.  วาง
ฉลี่ย 0.50  มตร ลึ ฉลี่ย 0.30  มตร  ยาว 74  มตร ฝาค น รีต
ริม ล็   รายละ ียดตามแบบและปริมาณงานข ง บต.บุง

คลา แบบ ลขที่      /2564 ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570)  พิ่ม ติมครั้งที่ 1 โครง ารลําดับที่ 46  นา 27

โครง ารขยายผิวจราจรถนนค น รีต ริม ล็  มูที่ 3 บานบุงคลา
นื

จํานวน 276,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา รางโครง ารขยายผิวจราจรถนนค น รีต
ริม ล็   มูที่3 บานบุงคลา นื   ายทางแย ถนนลาด

ยาง บ .3008 - วัดท ง ุทัยราษฎร (ชวงที่ 2) โดยมีรายละ ียด
ดังนี้ ชวงที่ 1 ถนน ค ล.ขนาด วาง
ฉลี่ย 0.50  มตร ยาว 132  มตร  นา 0.15  มตร  รื มีพื้นที่ไม
น ย วา 66 ตาราง มตร ชวงที่ 2 ถนน ค ล.ขนาด วาง
ฉลี่ย 1  มตร ยาว 334  มตร  นา 0.15  มตร ดินลู รังไ ล
ทาง 0.50  มตร  รื มีพื้นที่ค น รีตไมน ย วา 334 ตาราง
มตร ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 โครง ารลําดับที่ 8  นา 15
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คาปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง ราง

โครง ารปรับปรุงซ มแซมถนน พื่ าร ษตร จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาปรับปรุงซ มแซมถนน พื่ าร
ษตร ทั้ง 9  มูบาน  พื่ ใ ารคมนาคม ะดว และปล ดภัย

พิ่มขึ้น ปรา ฎในแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) โครง ารลําดับที่   นา 

คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็น งินชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 63,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 63,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรั ษาและซ มแซม จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาบํารุงรั ษา รื ซ มแซมทรัพย ิน ข ง ถานี
ูบน้ําดวยไฟฟ้า ใ ามารถใชงานไดตามป ติ

ค่าวัสดุ รวม 13,000 บาท
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 13,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าข ง ถานี ูบน้ําดวยไฟฟ้า 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า ถานี ูบน้ําดวยไฟฟ้า ที่ ยูใน
ความรับผิดช บข ง บต.บุงคลา
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ื่น ๆ

โครง าร นุรั ษพันธุ รรมพืช จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว พื่ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินงานโครง าร นุรั ษพันธุ
รรมพืช ัน นื่ งมาจา พระราชดําริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จา
รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี ปรา ฎําใน

แผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2566-2570)โครง ารลําดับที่  
    นา 

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,221,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 120,000 บาท
คาต บแทนพนั งานจาง จํานวน 108,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาต บแทนพนั งานจางตามภาร ิจ และพนั งาน
จางทั่วไปตาม พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท ง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัดบึง า   รื่ ง มาตรฐาน ทั่วไป  ี่ยว  ับ  ลั

ณฑ  าร ใ พนั งาน วน
ตําบล ลู จาง และ พนั งาน จาง ข ง  งค ารบริ าร วน
ตําบล ได รับ งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวฉบับที่ 2 ลงวัน
ที่ 4  ิง าคม 2558 และ ประ าศ คณะ  รรม าร พนั งาน วน
ตําบล จัง วัดบึง า   รื่ ง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง ฉบับที่ 4  ลงวันที่ 29  ันยายน 2558 จํานวน  ัตราตามที่
ปรา ฏในแผน ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ2564-2566 และ ฉบับ แ ไข  พิ่ม ติม) คํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12  ดื น
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งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง จํานวน 12,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา งิน พิ่มตางๆข งพนั งานจางตามภาร ิจ และ
พนั งานจางทั่วไปตาม พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล
วนท งถิ่น พ.ศ. 2542 และ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน
วนตําบลจัง วัดบึง า   รื่ ง มาตรฐาน ทั่วไป  ี่ยว  ับ  ลั
ณฑ  าร ใ พนั งาน วน

ตําบล ลู จาง และ พนั งาน จาง ข ง  งค ารบริ าร วน
ตําบล ได รับ งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวฉบับที่ 2 ลงวัน
ที่ 4  ิง าคม 2558 และ ประ าศ คณะ  รรม าร พนั งาน วน
ตําบล จัง วัดบึง า   รื่ ง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง ฉบับที่ 4  ลงวันที่ 29  ันยายน 2558 จํานวน  ัตราตามที่
ปรา ฏในแผน ัตรา ําลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ2564-2566 และ ฉบับ แ ไข  พิ่ม ติม) คํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12  ดื น

งบดาเนินงาน รวม 2,058,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 508,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 368,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใชจายตางๆ ชนคาจาง มาบริ าร คาธรรม นียม
และคาลงทะ บียนตางๆ คา ย็บป นัง ื  คาซั ฟ  คาจาง

มา ําจัด ิ่งปฏิ ูล  ป็นตน
คาบํารุงรั ษาและซ มแซม จํานวน 140,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาใชจายใน ารบํารุงรั ษา รื ซ มแซมทรัพย ิน
พื่ ใ ามารถใชงานไดตามป ติ 

ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้า ในระบบประปา  ชน  แมค นติ
  วิทซ  โ ว โ ลด  ล ดไฟฟ้า  ายไฟฟ้า  ป็นตน

วั ดุ ราง จํานวน 180,000 บาท

พื่ จาย ป็นคาวั ดุ ราง  ชน ท   าว  ทปพัน ลียว มาตรวัด
น้ํา ประตูน้ํา  รื วั ดุ ื่นๆที่จํา ป็นใน ารติดตั้ง บํารุงรั ษา ใ
แ ประชาชนผูใชบริ าร
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วั ดุวิทยาศา ตร รื ารแพทย จํานวน 400,000 บาท

พื่ จาย ป็นคา าร คมีตางๆใน ารผลิตน้ําประปา  ชน  าร
ม คล รีน  าร รง ารต ตะ น และ าร ื่น ที่ใชใน ารปรับ

ปรุงคูณภาพน้ําประปา ตล ดจนน้ํายาทด บคุณภาพน้ํา
ประปา  ป็นตน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 900,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 900,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า ระบบประปา มูบานที่ ยูใน
ความรับผิดช บข ง บต.บุงคลา

งบลงทุน รวม 43,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,000 บาท
ครุภัณฑ าร ษตร

ครื่ ง ูบน้ําใตดิน (ซัม ม ร ) จํานวน 43,000 บาท

ตั้งไว พื่ จาย ป็นคา ครื่ ง ูบน้ําใตดิน (ซัม ม ร ) ขนาด 1.5 แรง
มา จํานวน 1 ชุด พร ม ุป รณ ชุดละ 18,000 บาท 
ครื่ ง ูบน้ําใตดิน (ซัม ม ร ) ขนาด 2 แรงมา จํานวน 1
 ชุด พร ม ุป รณ ชุดละ 25,000 บาท
ตั้งตามราคาท งถิ่น  นื่ งจา ป็นครุภัณฑที่ ยูน บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  ํานั งบประมาณ  ป็นไปตาม นัง ื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  ป็นไปตาม นัง ื รม ง ริม ารป คร ง วนท งถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

114,580

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,440

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,276,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,996,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสารองจาย 131,916

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

377,814

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพระดับ
พื้นที่ รือท้องถิ่น

90,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

114,580

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,440

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,276,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,996,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสารองจาย 131,916

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

377,814

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพระดับ
พื้นที่ รือท้องถิ่น

90,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

936,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,563,000 1,785,840 798,720 736,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

15,790 2,060 2,670 2,460

เงินประจาตาแ นง 312,000 42,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 891,960 514,800 771,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

13,350 97,730 62,510

เงินวิทยฐานะ 168,000

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

95,000 50,000 7,000 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

9,000 2,000 2,000 2,000

คาเชาบ้าน 80,000 42,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

936,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

7,883,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

22,980

เงินประจาตาแ นง 438,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 2,285,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 185,590

เงินวิทยฐานะ 168,000

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

272,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000

คาเชาบ้าน 122,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

20,000 20,000 10,000 7,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 826,000 150,000 149,000 105,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

13,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

300,000 10,000 70,000 15,000 45,000

โครงการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่นระดับ
ตาบล

10,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การชาระภาษ๊ประเภท
ตางๆ

3,000

โครงการสารวจ
ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

57,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 40,000 368,000 1,638,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

13,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

440,000

โครงการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่นระดับ
ตาบล

10,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การชาระภาษ๊ประเภท
ตางๆ

3,000

โครงการสารวจ
ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการออก นวย
บริการจัดเก็บภาษี

6,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 140,000 10,000 160,000

โครงการฝึกอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติ

100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แ งชาติ

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

468,460

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

38,600

โครงการชวยเ ลือ
ประชาชน

73,000

แขงขันกีฬาสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติดตาบลบุงคล้า

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญของชาติ

โครงการจัดงาน
ประเพณีแขงเรือยาว
สัมพันธ์ไทย-ลาว
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการออก นวย
บริการจัดเก็บภาษี

6,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 20,000 140,000 470,000

โครงการฝึกอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติ

100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แ งชาติ

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

468,460

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

38,600

โครงการชวยเ ลือ
ประชาชน

73,000

แขงขันกีฬาสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติดตาบลบุงคล้า

100,000 100,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญของชาติ

60,000 60,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแขงเรือยาว
สัมพันธ์ไทย-ลาว

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 157,740 20,000 5,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 1,180,660 3,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,000 5,000 3,000 5,000

วัสดุกีฬา 2,500

วัสดุกอสร้าง 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 4,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 120,000 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 80,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้จัดเลี้ยง 17,000

เก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนักพิง 2,100 2,100

เครื่องปรับอากาศ 24,900
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 192,740

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,000 70,000 188,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,218,660

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,000

วัสดุกีฬา 2,500

วัสดุกอสร้าง 180,000 210,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 4,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

400,000 400,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 30,000 900,000 1,065,000

คาบริการโทรศัพท์ 80,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้จัดเลี้ยง 17,000

เก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนักพิง 4,200

เครื่องปรับอากาศ 24,900
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก 52,000

ตู้เ ล็กบ้านเลื่อนกระจก 6,500

โต๊ะทางานเ ล็ก 28,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 47,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด 
all in one

34,000 17,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงซอม
แซมรถบรรทุกขยะ

300,000

ตู้เ ล็กเก็บเอกสาร 40 
ชอง

7,200

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน 5,700

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 5,200

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้าใต้ดิน 
(ซัมเมอร์ส)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก 52,000

ตู้เ ล็กบ้านเลื่อนกระจก 6,500

โต๊ะทางานเ ล็ก 28,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 47,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด 
all in one

51,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงซอม
แซมรถบรรทุกขยะ

300,000

ตู้เ ล็กเก็บเอกสาร 40 
ชอง

7,200

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน 5,700

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 5,200

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้าใต้ดิน 
(ซัมเมอร์ส)

43,000 43,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างประตู
เ ล็ก เปิด-ปิด ทางเข้า
ออกที่ทาการองค์การ
บริ ารสวนตาบลบุงคล้า

คาตอเติม รือดัดแปลงอาคาร 
รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคาร
เก็บพัสดุขององค์การ
บริ ารสวนตาบลบุงคล้า

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก มู 
1

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก มู 
5

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก มู 
6

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก มู 
7
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างประตู
เ ล็ก เปิด-ปิด ทางเข้า
ออกที่ทาการองค์การ
บริ ารสวนตาบลบุงคล้า

166,000 166,000

คาตอเติม รือดัดแปลงอาคาร 
รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคาร
เก็บพัสดุขององค์การ
บริ ารสวนตาบลบุงคล้า

405,000 405,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก มู 
1

250,000 250,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก มู 
5

250,000 250,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก มู 
6

250,000 250,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก มู 
7

250,000 250,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก มู 
9

โครงการกอสร้างรอง
ระบายน้า มู 8

โครงการกอสร้างรอง
ระบายน้า มูที่ 2 บ้าน
บุงคล้าทุง

โครงการกอสร้างรอง
ระบายน้า มูที่ 4 บ้าน
นาจาน

โครงการขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มูที่ 3 บ้านบุงคล้า

เ นือ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนเพื่อการเกษตร

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุด นุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก มู 
9

250,000 250,000

โครงการกอสร้างรอง
ระบายน้า มู 8

250,000 250,000

โครงการกอสร้างรอง
ระบายน้า มูที่ 2 บ้าน
บุงคล้าทุง

250,000 250,000

โครงการกอสร้างรอง
ระบายน้า มูที่ 4 บ้าน
นาจาน

250,000 250,000

โครงการขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
มูที่ 3 บ้านบุงคล้า

เ นือ

276,000 276,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนเพื่อการเกษตร

300,000 300,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุด นุนสวนราชการ

วันที่พิมพ์ : 11/8/2565  17:02:55 น้า : 16/20



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดตั้งจุด
ตรวจ/จุดสกัด เพื่อ
รักษาความสงบเรียบ
ร้อยภายใน มูบ้าน 
อาเภอบุงคล้า จัง วัด
บึงกาฬ

20,000

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ เพื่อสร้างการ
รับรู้เนื่องในวันตอต้าน
ยาเสพติดโลก

5,000

โครงการอา ารกลางวัน 2,314,200

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

โครงการจัดกิจกรรม
ตามพระราชดาริด้าน
การสาธารณะสุข

180,000

เงินอุด นุนองค์กรการกุศล

โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของเ ลา
กาชาดจัง วัดบึงกาฬ

20,000

โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ
ธนาคารขยะรีไซเคิลบุง
คล้า

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดตั้งจุด
ตรวจ/จุดสกัด เพื่อ
รักษาความสงบเรียบ
ร้อยภายใน มูบ้าน 
อาเภอบุงคล้า จัง วัด
บึงกาฬ

20,000

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ เพื่อสร้างการ
รับรู้เนื่องในวันตอต้าน
ยาเสพติดโลก

5,000

โครงการอา ารกลางวัน 2,314,200

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

โครงการจัดกิจกรรม
ตามพระราชดาริด้าน
การสาธารณะสุข

180,000

เงินอุด นุนองค์กรการกุศล

โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของเ ลา
กาชาดจัง วัดบึงกาฬ

20,000

โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ
ธนาคารขยะรีไซเคิลบุง
คล้า

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุด นุนคณะกรรมการ
บริ ารจัดการน้าชุมชน
ตาบลบุงคล้า

30,000

อุด นุนสภาองค์กร
ชุมชนตาบลบุงคล้า

30,000

อุด นุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอบุงคล้า

รวม 10,005,350 10,129,860 185,000 6,952,250 223,600 1,265,590 2,117,050 90,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุด นุนคณะกรรมการ
บริ ารจัดการน้าชุมชน
ตาบลบุงคล้า

30,000

อุด นุนสภาองค์กร
ชุมชนตาบลบุงคล้า

30,000

อุด นุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอบุงคล้า

30,000 30,000

รวม 730,000 3,167,000 83,000 2,221,000 37,169,700
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