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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 บัดนี ้ถึงเวลาที่คณะผู ้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1.  สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชมีสถานะ
การเงินดังนี้ 
 ณ  วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
  1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น       36,780,192.74            บาท 
  1.1.2  เงินสะสม                  3,668,657.61       บาท 
  1.1.3  ทุนสำรองเงินสะสม     10,637,324.76  บาท 
  1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จำนวน      -      โครงการ   
  รวม      - บาท 
  1.1.5  รายการที่ได้กันเงินได้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน      -      โครงการ    
  รวม      - บาท 
 1.2  เงินกู้คงค้าง   -    บาท 

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  89,578,951.00  บาท  ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร     335,338.53     บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  123,039.50  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    136,391.28   บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       -   บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      20,650.00  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน          -   บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร          33,031,457.35       บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          49,054,980.00   บาท 
 (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์          6,877,094.34      บาท 
 (3)  รายจ่ายจริง  จำนวน   77,643,681.05   บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง           28,304,778.00     บาท 
  งบบุคลากร           14,047,802.00  บาท 
  งบดำเนินงาน           13,793,253.31  บาท 
  งบลงทุน           14,679,967.74  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น           -   บาท 
  งบเงินอุดหนุน             6,817,880.00                บาท 
 (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   -  บาท 



 (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน       -  บาท 
  
3.  งบเฉพาะการ 
  ประเภทกิจการ          -          กิจการ              -             . 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.      มีรายรับจริง         -     บาท    รายจ่ายจริง      -     บาท 
   กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ  จำนวน  - บาท 
   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล   จำนวน  - บาท 
   กำไรสุทธิ    จำนวน  - บาท 
   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่  - จำนวน  - บาท 
   ทรัพย์จำนำ    จำนวน  - บาท 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำแถลงงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

2.1  รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง    
     หมวดภาษีอากร 335,338.53 309,000.00  335,000.00 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 123,039.50 41,000.00  120,000.00 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 136,391.28 400,000.00  139,000.00 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 20,650.00 350,000.00  21,000.00 
     หมวดรายได้จากทุน - - - 
     รวมรายได้จัดเก็บเอง 615,419.31 1,100,000.00 615,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
     หมวดภาษีจัดสรร 33,031,457.35 24,900,000.00 32,385,000.00 
      รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

33,031,457.35 24,900,000.00 32,385,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 55,932,074.34 50,000,000.00 50,000,000.00 
     รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

55,932,074.34 50,000,000.00 50,000,000.00 

รวม 89,578,951.00 76,000,000.00 83,000,000.00 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

2.2  รายจ่าย 

รายรับ 
รายจ่ายจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
จ่ายจากงบประมาณ    
     งบกลาง 28,304,778.00 28,196,194 31,231,083.00 
     งบบุคลากร  
      -  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
     -  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  

14,047,802.00  
3,326,040 

14,244,420 

 
3,235,320.00 

15,866,100 
     งบดำเนินงาน  
     -  หมวดค่าตอบแทน 
     -  หมวดค่าใช้สอย 
     -  หมวดค่าวัสดุ  
     -  หมวดค่าสาธารณูปโภค 

 
1,320,932 

6,815,488.70 
5,298,595.01 

358,237.60 

 
1,490,400 
7,790,550 
5,929,696 

521,000 

 
1,713,400.00 
6,798,230.00 
6,110,667.00 

481,000.00 
     งบลงทุน  
     -  หมวดค่าครุภัณฑ์  
     -  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
778,900.00 

13,901,067.74 

 
721,100 

6,879,000 

 
2,091,600.00 
8,773,000.00 

     งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 6,817,880 6,911,600 6,699,600.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 77,643,681.05 76,000,000 83,000,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ส่วนที่  2 
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เรื่อง 
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ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

 
 
 
 



 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,603,700 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน    676,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 18,656,297 
     แผนงานสาธารณสุข    460,000 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์  1,909,120 
     แผนงานเคหะและชุมชน 11,115,800 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    70,000 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    278,000 
ด้านการดำเนนิการอ่ืน  
     แผนงานงบกลาง 31,231,083 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 83,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 งบกลาง 

งบ                                 งาน งานงบกลาง รวม 

งบกลาง   
     งบกลาง 30,801,083 30,801,083 
     บำเหน็จ/บำนาญ    430,000 430,000 

รวม 31,231,083 31,231,083 

  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบ                                 งาน งานบริหาร
ทั่วไป 

งานบริหาร 
งานคลัง 

รวม 

งบบุคลากร    
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,235,320 - 3,235,320 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,585,760 2,287,320 7,873,080 
งบดำเนินงาน    
     ค่าตอบแทน   692,000 135,000  827,000 
     ค่าใช้สอย 1,868,000 210,000 2,078,000 
     ค่าวัสด ุ 2,220,000 130,000 2,320,000 
     ค่าสาธารณูปโภค   375,000 - 375,000 
งบลงทุน    
     ค่าครุภัณฑ์ 1,527,700 287,600 1,815,300 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน    
     รายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน    
     เงินอุดหนุน 50,000 - 50,000 

รวม 15,553,780 3,049,920 18,573,700 

 

 

 

 

 

 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
งบ                                งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 
รวม 

งบบุคลากร    
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - - - 
งบดำเนินงาน    
     ค่าตอบแทน - - - 
     ค่าใช้สอย - 676,000 676,000 
     ค่าวัสด ุ - - - 
     ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
     ค่าครุภัณฑ์ - - - 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบเงินอุดหนุน    
     เงินอุดหนุน - - - 

รวม - 676,000 676,000 

 แผนงานการศึกษา 

งบ                          งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งานระดับ
มัธยมศึกษา 

งานศึกษา
ไม่กำหนด

ระดับ 
รวม 

งบบุคลากร      
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,156,400 - - - 5,156,400 
งบดำเนินงาน      
     ค่าตอบแทน 410,000 - - -   410,000 
     ค่าใช้สอย 320,000 2,686,230 - - 3,006,230 
     ค่าวัสด ุ 220,000 3,190,667 - - 3,410,667 
     ค่าสาธารณูปโภค 106,000 - - -  106,000 
งบลงทุน      
     ค่าครุภัณฑ์ 167,400 - - - 167,400 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
งบเงินอุดหนุน      
     เงินอุดหนุน -  6,109,600 130,000 160,000 6,399,600 

รวม 6,379,700 11,986,497 130,000 160,000 18,656,297 

 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 แผนงานสาธารณสุข 
งบ                                      งาน งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น 
รวม 

งบบุคลากร   
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - - 
งบดำเนินงาน   
     ค่าตอบแทน - - 
     ค่าใช้สอย 460,000 460,000 
     ค่าวัสด ุ - - 
     ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
     ค่าครุภัณฑ์ - - 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบเงินอุดหนุน   
     เงินอุดหนุน - - 

รวม 460,000 460,000 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งบ                            งาน 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห ์
รวม 

งบบุคลากร    
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - -  
     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 916,320 - 916,320 
งบดำเนินงาน    
     ค่าตอบแทน 366,400 - 366,400 
     ค่าใช้สอย 140,000 130,000 270,000 
     ค่าวัสด ุ 170,000 - 170,000 
     ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
     ค่าครุภัณฑ์ 56,400 - 56,400 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบเงินอุดหนุน    
     เงินอุดหนุน 50,000 80,000 130,000 

รวม 1,749,120 210,000 1,909,120 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
งบ                            งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน รวม 

งบบุคลากร    
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,920,300 - 1,920,300 
งบดำเนินงาน    
     ค่าตอบแทน 110,000 - 110,000 
     ค่าใช้สอย 80,000 - 80,000 
     ค่าวัสด ุ 180,000 - 180,000 
     ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
     ค่าครุภัณฑ์ 52,500 - 52,500 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - 8,773,000 8,773,000 
งบรายจ่ายอ่ืน    
     รายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน    
     เงินอุดหนุน - - - 

รวม 2,342,800 8,773,000 11,115,800 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งบ                            งาน ส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน 
รวม 

งบบุคลากร   
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - - 
งบดำเนินงาน   
     ค่าตอบแทน - - 
     ค่าใช้สอย - - 
     ค่าวัสด ุ - - 
     ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
     ค่าครุภัณฑ์ - - 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบเงินอุดหนุน   
     เงินอุดหนุน 70,000 70,000 

รวม 70,000 70,000 

 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งบ                      งาน งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม 

งบบุคลากร    
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - - - 
งบดำเนินงาน    
     ค่าตอบแทน - - - 
     ค่าใช้สอย 120,000 108,000 228,000 
     ค่าวัสด ุ - - - 
     ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
     ค่าครุภัณฑ์ - - - 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน    
     รายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน    
     เงินอุดหนุน - 50,000 50,000 

รวม 120,000 300,000 278,000 

 



 

ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

***************************** 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
มาตรา 87 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชและโดยอนุมัติของนายอำเภอ          
ตาพระยา ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า“ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ” 
 ข้อ 2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ให้ตั้งจ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น   
        83,000,000 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  83,000,000  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,603,700 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน    676,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 18,656,297 
     แผนงานสาธารณสุข    460,000 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,909,120 
     แผนงานเคหะและชุมชน 11,115,800 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     70,000 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    278,000 
ด้านการดำเนนิการอ่ืน  
     แผนงานงบกลาง 31,231,083 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 83,000,000 
 

 
 
 
 
 
 



ข้อ  5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  -  บาท ดังนี้ 
งบ ยอดรวม 

งบกลาง - 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) - 
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) - 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) - 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรายจ่าย - 
 
ข้อ  6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช   ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่ได้รับ

อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 ข้อ  7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่....................................................... 
 
 
 
                (นายพรพงษ์  เสาวคนธ์) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 
 
 

อนุมัติ/เห็นชอบ 
 
 
 

(…………………………………………….) 
ตำแหน่ง........................................................ 

 
   



 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 
*************************** 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  83,000,000 บาท แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บเอง  

หมวดภาษีอากร        รวม        335,000 บาท 
 ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง       จำนวน         125,000   บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
 ภาษีบำรุงท้องที่        จำนวน         200,000   บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
 ภาษีป้าย         จำนวน          10,000   บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    รวม       120,000 บาท  
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  จำนวน         25,000  บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์     จำนวน         17,000  บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่ากว่าปีที่ผ่านมา 

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก    จำนวน        18,000  บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
 ค่าปรับผิดสัญญา       จำนวน        57,500 บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน          2,500  บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      รวม     139,000   บาท  
 ดอกเบี้ย        จำนวน      139,000  บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       รวม       21,000    บาท 
 ค่าขายแบบแปลน        จำนวน        12,000    บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ      จำนวน         9,000   บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 



 
  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร       รวม 32,385,000 บาท 

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์     จำนวน     840,000 บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ    จำนวน    9,500,000   บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ ฯ    จำนวน    8,875,000  บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ        จำนวน       300,000  บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 

ภาษีสรรพสามิต        จำนวน   12,310,000  บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
 ค่าภาคหลวงแร่         จำนวน        80,000   บาท   
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม        จำนวน      180,000   บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 

เงินที่เก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ    จำนวน        50,000   บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายที่ดิน  จำนวน     250,000   บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       รวม  50,000,000 บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ 
ถ่ายโอนเลือกทำ         จำนวน   50,000,000 บาท 
  คำชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา



 
  

ายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
************************** 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   83,000,000  บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง      รวม   31,231,083 บาท 
 1. งบกลาง     รวม   31,231,083 บาท 
 1.1  หมวดงบกลาง    รวม   30,801,083 บาท 
  1.1.1  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จำนวน  327,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง 5% จำนวน  48  ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง จำนวนเงิน รวมเป็นเงิน 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 -ว่าง- 
นางสาวชฎาพร  รสแก่น 
นายณัฐดนัย  ตุมแม้น 
นายเฉลิมศักดิ์  แสงรัมย์ 
นายทศพล  ระพันธ์ 
นายประจักษ์  อินทร์พลา 
นายณัฐวัตร  ไชยพงษ์ 
นายอุทิตย์  เย็นสม 
นายนรงค์  เย็นฟัง 
นายอรุณ  ทิศกระโทก 
นายมานพ  ดีมาก 
นายวรัญญู  จันดา 
นายสุชาติ   ชุนรัมย์ 
-ว่าง- 
นายวิชัย  เย็นจิตร ์
นายสหพัฒน์ ศรีสุวรรณ 
นายนวพล   ท่าสถาน 
-ว่าง- 
พนักงานจ้างทั่วไป 
นายสมศักดิ์  ทองใบน้อย 
นายธีระพงษ์  วิเศษรัมย์  
นางสาวจันทร์เพ็ญ ล้วนดี 
นางสาววนิดา แต้มเขียน 
นายจเรรัช  ชาติมนตรี 
 

 
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
ผช.จพง. จัดเก็บรายได้ 
ผช.จพง.การเงินและบัญชี 
ผช.นายช่างโยธา 
ผช.นายช่างไฟฟ้า 
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 
คนงาน 
คนงาน 
คนงาน 
คนงาน 
นักการภารโรง 

 
750 
690 
690 
760 
630 
650 
650 
760 
700 
650 
690 
690 
660 
570 
690 
760 
690 
570 

 
500 
500 
500 
500 
500 

 
9,000 
8,280 
8,280 
9,120 
7,560 
7,800 
7,800 
9,120 
8,400 
7,800 
8,280 
8,280 
7,920 
6,840 
8,280 
9,120 
8,280 
6,840 

 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 



 
  

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง จำนวนเงิน รวมเป็นเงิน 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 

นางสาวนิภาพร  เทียมสงวน 
นายเจษฎา เต้นปักษี 
นายธวัชชัย  หอมนิยม 
นายกริชญ์ กระเศียร 
นายอุทิศ  หอมหวาน 
นางสาวปนัสยา  สังข์ทิพย์ 
นางสาวปัญญาพร จันทร์ทา 
นางสาวไพลิน  คำนึง  
-ว่าง- 
นางสาววลัยลักษณ์  ชุดทองม้วน 
นางสาวมนฤดี   มิ่งคะโน  
นางสาวสุดารัตน์  เพ็ชรชื่น 
-ว่าง- 
นางสาวสุวิมล เรียบรัมย์ 
นายวรวุฒิ  เย็นสม 
ว่าท่ี ร.ต.หญิง ปรียาภรณ์ พงษ์สุริยะ   
นางเนียม  ศิลปะชัย                              

นางสาวสายฝน   ทุมทอง 

นางสาวชนรดี สงฆ์พระ                
นางสาวกาญจนาวดี ดวงภักดรีัมย ์  
 

นางสาวฐานิตา  เพ็ชรชื่น 
นางสาวพีรดา    มงคลวัจน์            
นางสาวนภัสสร  เย็นจิต                 
นางสาวพิกุล  หาญกร                                    
-ว่าง- 

คนครัว 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
คนงาน 
คนงาน 
คนงาน 
คนงาน 
ยาม 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองปรือ 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองปรือ 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองปรือ 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองปรือ 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านใหม่ไทยถาวร 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านเจริญสุข 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโคกไพล 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโคกไพล 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโคกไพล 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโคกไพล 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทดวงค์สมบูรณ์ 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทดวงค์สมบูรณ์ 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองผักแว่น 

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองผักแว่น 

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองผักแว่น 

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองผักแว่น 
 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

 

6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 

 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   
1.1.2 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 16,827,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 2,222 ราย จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 98 ข้อ 8) 

1.1.3 ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 6,540,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนพิการ จำนวน 545 รายๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน ตั ้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั ่วไป  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 98 ข้อ 9) 

1.1.4 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 258,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 43 รายๆ ละ 500 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 98 ข้อ 10) 

 1.1.5  ประเภทเงินสำรองจ่าย  จำนวน 6,149,083  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณี
เกิดสาธารณภัยหรืออ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 



 
  

  1.1.6  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 700,000  บาท แยกเป็น 
  (1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทัพราช จำนวน 700,000 บาท 

เพื ่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทัพราช ประจำปี 2564 ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 112  ข้อ 1 ) 

1.2  หมวดบำเหน็จ/บำนาญ  รวม      430,000   บาท 
 1.2.1  ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ ่น จำนวน    

330,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 1.2.2. ประเภทเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ  จำนวน   100,000  บาท  เพื่อจ่าย

เป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป      รวม 15,553,780 บาท 
 1.  งบบุคลากร     รวม   8,821,080     บาท 
 1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  รวม    3,235,320 บาท 
  1.1.1  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก   จำนวน  532,080  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 ราย ดังนี้  

ที ่ ตำแหน่ง เงินเดือน รวมเป็นเงิน 
1. 
2. 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. (2 คน) 

21,120 
11,610 

253,440 
278,640 

  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

  1.1.2  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก  จำนวน  45,600  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง เงินประจำตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 
1. 
2. 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. (2 คน) 

1,900 
  950 

22,800 
22,800 

  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  1.1.3  ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  จำนวน  45,600  บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. 
2. 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. (2 คน) 

1,900 
  950 

22,800 
22,800 

  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  1.1.4  ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  จำนวน  90,720  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 1 ราย 

ที ่ ตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน รวมเป็นเงิน 
1. เลขานุการ

  
7,560 90,720 

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  1.1.5  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  
2,521,320  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 27 ราย ดังนี้  

ที ่ ตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน รวมเป็นเงิน 
1. 
2. 
3. 
4. 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ (24 คน) 

11,610 
9,500 
7,560 
7,560 

139,320 
114,000 
90,720 

2,177,280 
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 



 
  

 1.2  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  รวม 5,585,760 บาท 
  1.2.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  จำนวน  2,080,380  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับ
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 ราย ดังนี้  

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/เลขท่ีตำแหน่ง 
อัตรา

เงินเดือน 
รวมเป็นเงิน 

1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
 

5. 
 

6. 
7. 
 
 

นายรักชาติ  นาดี 
 

นางสาวนิตยา  สมัคคดี 
 
นายบุญนำ  พงษ์สุริยะ 
นางสาวทิพย์สุดา จิตจง 
 
นางสาวลาวรรณ์ บิลทะศรี 
 
นางสาวพรสวรรค์ วิหกเหิน 

-ว่าง- 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(623001101001) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(623001101002) 
หัวหน้าสำนักปลัด (623012101001) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(623013103001) 
นักทรัพยากรบุคคล  
(623013102001) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (623014101001) 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(623014805001) (ปง./ชง.) 

35,220 
 

36,310 
 

34,680 
18,840 

 
18,200 

 
13,230 
16,885 

422,640 
 

435,720 
 

416,160 
226,080 

 
218,400 

 
158,760 
202,620 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

  1.2.2  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล  จำนวน  34,080  บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล  จำนวน  2  ราย  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เงินเพ่ิมต่างๆ รวมเป็นเงิน 
1. -ว่าง- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
 

1,775 21,300 

2. นางสาวพรสวรรค์ วิหกเหิน 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 1,065 12,780 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

1.2.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 132,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง 
จำนวน  3  ราย ดังนี ้

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
เงินประจำ
ตำแหน่ง 

รวมเป็นเงิน 

1. นายรักชาติ  นาดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 4,000 48,000 
2. นางสาวนิตยา สมัคคดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  3,500 42,000 

3. นายบุญนำ  พงษ์สุริยะ หัวหน้าสำนักปลัด  3,500 42,000 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 



 
  

 1.2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จำนวน  3,039,840  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  จำนวน  23  ราย ดังนี้ 

ที่ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง ค่าตอบแทน รวมเป็นเงิน 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

 

14. 
15. 
16. 
17. 

 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   
-ว่าง- 

นางสาวชฎาพร  รสแก่น 
นายณัฐดนัย  ตุมแม้น 
นายเฉลิมศักดิ์  แสงรัมย์ 
นายณัฐวัตร  ไชยพงษ์ 
นายประจักษ์  อินทร์พลา 
นายทศพล  ระพันธ์  
นายอุทิตย์  เย็นสม 
นายนรงค์  เย็นฟัง 
นายอรุณ  ทิศกระโทก 
นายมานพ  ดีมาก 
นายวรัญญู  จันดา 
นายสุชาติ   ชุนรัมย์ 
พนักงานจ้างทั่วไป   
นางสาวปัญญาพร จันทร์ทา 
นายสมศักดิ์  ทองใบน้อย 
นายธีระพงษ์  วิเศษรัมย์ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ล้วนดี 
นายธวัชชัย  หอมนิยม 
นายเจษฎา เต้นปักษี 
นายกริชญ์ กระเศียร 
-ว่าง- 
นายจเรรัช  ชาติมนตรี
นางสาวนิภาพร เทียมสงวน 

 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
 
คนงาน 
คนงาน 
คนงาน 
คนงาน 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
ยาม 
นักการภารโรง 
คนครัว 

 
15,000 
12,660 
12,980 
15,020 
10,810 
10,810 
10,590 
15,200 
13,570 
10,810 
12,370 
12,370 
11,130 

 
9,000 
9,000 
9,000 
9,000 
9,000 
9,000 
9,000 
9,000 
9,000 
9,000 

 

 
180,000 
151,920 
155,760 
180,240 
129,720 
129,720 
127,080 
182,400 
162,840 
129,720 
148,440 
148,440 
133,560 

 
108,000 
108,000 
108,000 
108,000 
108,000 
108,000 
108,000 
108,000 
108,000 
108,000 

 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
1.2.5  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน  299,460 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ 

ของพนักงานจ้าง จำนวน 20 ราย ดังนี้ 

ที่ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง 
เงินเพิ่ม 
ต่าง ๆ 

รวมเป็นเงิน 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  
นางสาวชฎาพร  รสแก่น 
นายณัฐดนัย  ตุมแม้น 
นายณัฐวัตร  ไชยพงษ์ 
นายทศพล  ระพันธ์ 
นายประจักษ์  อินทร์พลา 
นายนรงค์  เย็นฟัง 
นายอรุณ  ทิศกระโทก 
นายมานพ  ดีมาก 
นายวรัญญู  จันดา 
นายสุชาติ   ชุนรัมย์ 
พนักงานจ้างทั่วไป   
นางสาวปัญญาพร จันทร์ทา 
นายสมศักดิ์  ทองใบน้อย 
นายธีระพงษ์  วิเศษรัมย์ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ล้วนดี 
นายธวัชชัย  หอมนิยม 
นายเจษฎา  เต้นปักษี 
นายกริชญ์ กระเศียร 
-ว่าง- 
นายจเรรัช  ชาติมนตรี 
 

นางสาวนิภาพร เทียมสงวน 

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
 
คนงาน 
คนงาน 
คนงาน 
คนงาน 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
ยาม 
นักการภารโรง 
คนครัว 

 
1,115 
  805 
2,000 
2,000 
2,000 
  245 
2,000 
1,395 
1,395 
2,000 

 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

 
13,380 
 9,660 
24,000 
24,000 
24,000 
 2,940 
24,000 
16,740 
16,740 
24,000 

 
12,000 
12,000 
12,000 
12,000 
12,000 
12,000 
12,000 
12,000 
12,000 
12,000 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.  งบดำเนินงาน    รวม   5,155,000 บาท 
2.1  หมวดค่าตอบแทน    รวม 692,000 บาท 
 2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  จำนวน  412,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตำบลและเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (โบนัส) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 2.1.2  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 250,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการ อปพร. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 



 
  

2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท เพื ่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 
 2.2  หมวดค่าใช้สอย     รวม   1,868,000  บาท  

2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จำนวน   506,000  บาท แยกเป็น 
 (1) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
   (2)  ค่าจ้างเหมาพนักงานบริการ จำนวน  108,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา 
พนักงานบริการ จำนวน 1 ราย ๆ ละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
   (3)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน  90,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุประชาสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
   (4)  ค่าเช่าพื้นที่วางเว็บไซต์ จำนวน 4,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่วาง
เว็บไซต์ โดเมนเนม และโฮสติ้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   (5)  ค่ารายปีสัญญาณ GPS จำนวน 4,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารายปีสัญญาณ 
GPS ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

2.2.2  ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน  225,000 บาท  แยกเป็น 
(1) ค่ารับรอง จำนวน  30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล/ส่วนราชการ/ผู้มาศึกษาดูงาน/จังหวัดเคลื่อนที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  

 (2) ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอ่ืน ๆ ในการประชุมสภาท้องถิ่น และการประชุมต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

(3)  ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จำนวน 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
ต่าง ๆ เช่น วันจักรี วันปิยมหาราช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

(4) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี จำนวน 
30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564        
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 120 ข้อ 3 )  
   (5) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จำนวน 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 121 ข้อ 4) 
   (6) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมประชนมพรรษา 3 มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 120 ข้อ 2) 
 



 
  

   (7) โครงการจัดกิจกรรม “วันสำคัญของชาติ”5 ธันวาคม จำนวน 30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม “วันสำคัญของชาติ” 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 122 ข้อ 9 ) 

 
2.2.3  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

จำนวน 837,000 บาท  แยกเป็น 
(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

(2)  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
การเลือกตั้งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ) อีกทั้งให้ความ
ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

(3) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
จังหวัดสระแก้ว จำนวน 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

(4) โครงการรณรงค์ท้องถิ ่นไทยไร้ขยะ จำนวน 30,000 บาท เพื ่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ท้องถิ่นไทยไร้ขยะ และบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั ้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั ่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2561-2565              
หน้า 119 ข้อ 3 ) 

(5) โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น จำนวน  100,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า100 ข้อ 22 ) 

2.2.4  ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  จำนวน 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น อาคารสำนักงาน รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  

 2.3  หมวดค่าวัสดุ      รวม    2,220,000 บาท   
2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 300,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  

เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา สมุดบัญชี แบบพิมพ์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงาน

บ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน แก้วน้ำ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
2.3.3  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หม้อน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
2.3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จำนวน  800,000 บาท เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะและเครื่องยนต์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  



 
  

2.3.5  ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
เช่น จอบ เสียม มีด กรรไกรแต่งก่ิง ปุ๋ยฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

2.3.6  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  100,000 บาท เพื ่อจ ่ายเป ็นค ่าจ ัดซ ื ้อว ัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

2.3.7  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน 100,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเวชภัณฑ์ต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

2.3.8 ประเภทวัสดุก่อสร้าง  จำนวน 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.3.9 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย  จำนวน 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่อง
แต่งกาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค      รวม    375,000     บาท   
2.4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน  300,000 บาท เพื ่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที ่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
2.4.2  ประเภทค่าโทรศัพท์ จำนวน  60,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์/โทรสาร และ

ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
2.4.3  ประเภทค่าไปรษณีย์ จำนวน  15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ฯลฯ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 

 3.  งบลงทุน         รวม   1,527,700        บาท   
3.1   หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม  1,527,700        บาท 

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  87,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้ 
 (1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 47,000 บาท 
 เป็นเงิน 47,000  บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

(2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 40,200 บาท 
 เป็นเงิน 40,200  บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 

  3.1.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  56,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้  
(1)  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 
22,000 บาท  
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 
17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท 
(หากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ให้ใช้ตามราคาท้องตลาด) 
 

  3.1.3  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน  20,500 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ดังนี ้ 

(1)  เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท  
(2) เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 11,000 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท 
(หากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ให้ใช้ตามราคาท้องตลาด) 

  3.1.4  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  1,364,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังนี ้ 

 (1)  รถตู้ จำนวน 1 คัน ๆ ละ 1,364,000 บาท เป็นเงิน 1,364,000 บาท 
(หากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ให้ใช้ตามราคาท้องตลาด) 



 
  

 
 
 

 4.  งบเงินอุดหนุน    รวม   50,000   บาท 
4.1  หมวดเงินอุดหุนน     รวม   50,000   บาท    

  4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  จำนวน  50,000  บาท  แยกเป็น 
(1) อุดหนุนอำเภอตาพระยา (ที่ทำการปกครองอำเภอตาพระยา) จำนวน   

   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของอำเภอตาพระยา  ดังนี้ 
 (1.1)   โครงการจัดงานพระราชพิธีตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเฉลิมพระ
 เกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมมหาจักรีวงศ์ 

อำเภอตาพระยา ประจำปี 2564 จำนวน  50,000  บาท ตั้งจ่าย 
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 140  ข้อ 1) 
 

 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

งานบริหารงานคลัง     รวม  3,049,920 บาท 
 1.  งบบุคลากร     รวม  2,287,320 บาท 
 1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  รวม  2,287,320 บาท 
  1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  จำนวน  1,695,180  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตำบล จำนวน  8  ราย  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/เลขท่ีตำแหน่ง อัตราเงินเดือน รวมเป็นเงิน 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 

-ว่าง- 
 

-ว่าง- 
 

-ว่าง- 
 

-ว่าง- 
 

นายชาตรี  โททัสสะ 
 

-ว่าง- 
 

-ว่าง- 
 

-ว่าง- 
 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(623042102001) 
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
(623043204001) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(ปง./ชง.) (623044201001) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(ปง./ชง.) (623044201002) 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
(ปง.) (623044204001) 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
(ปง./ชง.) (623044204002) 
เจ้าพนักงานพัสดุ  
(ปง./ชง.) (623044203001) 
เจ้าพนักงานธุรการ 
(ปง./ชง) (623044101002) 

24,490 
 

19,880 
 

16,885 
 

16,885 
 

12,470 
 

16,885 
 

16,885 
 

16,885 

293,880 
 

238,560 
 

202,620 
 

202,620 
 

149,640 
 

202,620 
 

202,620 
 

202,620 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

1.1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง 
จำนวน  1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เงินประจำตำแหน่ง รวมเป็นเงิน 
1. -ว่าง- ผู้อำนวยการกองคลัง        3,500 42,000 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  

 

 

 



 
  

 

 1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล  จำนวน  127,800  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมต่าง ๆ ให้กับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เงินเพ่ิมต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 
1. นายชาตรี โททัสสะ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

ปง. (623044204001) 
1,775 21,300 

2. -ว่าง- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
ปง./ชง. (623044204002) 

1,775 21,300 

3. -ว่าง- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ปง./ชง. (623044201001) 

1,775 21,300 

4. -ว่าง- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ปง./ชง. (623044201002) 

1,775 21,300 

5. -ว่าง- เจ้าพนักงานพัสดุ 
ปง./ชง. (623044203001) 

1,775 21,300 

6. -ว่าง- เจ้าพนักงานธุรการ 
ปง./ชง. (623044101002) 

1,775 21,300 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 

  1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จำนวน 378,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นตอบแทน
พนักงานจ้าง จำนวน  3  ราย  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ค่าตอบแทน รวมเป็นเงิน 
 

1. 
2. 
 

3. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ว่าง- 
นายวิชัย  เย็นจิตร ์
พนักงานจ้างทั่วไป 
นายอุทิศ  หอมหวาน 

 
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
ผช.จพง.การเงินและบัญชี 
 
คนงานทั่วไป 

 
9,400 
13,100 

 
9,000 

 
112,800 
157,200 

 
108,000 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

 1.1.5  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จำนวน  44,340  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง 
ๆ ให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เงินเพ่ิมต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 
 

1. 
2. 
 

3. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ว่าง- 
นายวิชัย  เย็นจิตร ์
พนักงานจ้างทั่วไป 
นายอุทิศ  หอมหวาน 

 
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
ผช.จพง.การเงินและบัญชี 
 
คนงานทั่วไป 

 
2,000 
  695 

 
1,000 

 
24,000 
 8,340 

 
12,000 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  



 
  

  

2.  งบดำเนินงาน      รวม   475,000 บาท  
 2.1  หมวดค่าตอบแทน    รวม    135,000 บาท 
  2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน  125,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง    
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    
 

2.1.2  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท เพื ่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 2.2  หมวดค่าใช้สอย       รวม       210,000   บาท    

2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จำนวน  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    
จำนวน   150,000  บาท  แยกเป็น 

 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  เช่น ค่าลงทะเบียน 
ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

 (2) โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน  
จำนวน   50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่
และทะเบียนทรัพย์สิน  และเพ่ือนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.2.3  ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  จำนวน 30,000 บาท เพื ่อจ่ายเป็นค่า
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 2.3  หมวดค่าวัสดุ        รวม     130,000  บาท    

2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น 
กระดาษ ดินสอ ปากกา สมุดบัญชี แบบพิมพ์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

2.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

 

 3. งบลงทุน      รวม    287,600      บาท    
3.1   หมวดค่าครุภัณฑ์     รวม   287,600      บาท  

3.1.1  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  47,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้ 
 (1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 47,000 บาท 
 เป็นเงิน 47,000  บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

  3.1.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  240,600 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้  
(1)  เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 
132,000 บาท  
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 
17,000 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท 
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 7 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 
40,600 บาท   



 
  

(หากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ให้ใช้ตามราคาท้องตลาด)   

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม 676,000   บาท 
 1.  งบดำเนินงาน    รวม 676,000   บาท 
 1.1  หมวดค่าใช้สอย      รวม   676,000   บาท 
  1.1.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จำนวน   216,000 บาท แยกเป็น 
   (1) ค่าจ้างเหมาอาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน  216,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาอาสาสมัครกู้ชีพ - กู้ภัย จำนวน 2 ราย ๆ ละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  1.1.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
จำนวน  460,000 บาท  แยกเป็น 
   (1)  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ จำนวน  80,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย และอำนวยความ
สะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  92  ข้อ 1 ) 

(2) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่าตำบลทัพราช จำนวน 
30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่าตำบลทัพราช ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  118 ข้อ 1) 

(3) โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 
350,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 
และกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 22 มีนาคม 2564 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
- 2565  หน้า  122  ข้อ 1 ) 

 
 

******************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 แผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    รวม 6,379,800  บาท 
 1.  งบบุคลากร      รวม 5,117,160 บาท 
 1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   รวม   5,117,160 บาท 
  1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  จำนวน  2,887,860  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตำบล จำนวน  10  ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/เลขท่ีตำแหน่ง อัตราเงินเดือน รวมเป็นเงิน 
1.         
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10 

นางมะลิ  พงษ์สุริยะ 
 

-ว่าง- 
 

นางสาวพรทิพย์  สมัคคดี 
 
นางสาวพรทิพย์  ปานไชย 
 
นางสาวเกศตะวัน  หอมนิยม 
 
นางไพทูลย์  หอมนิยม 
 
นางสาวธนพร  เย็นประสพ 
 
นางสาวฉันทนา  จรรยา 
 
นางสาวเย็นจิตร หมิ่นกระโทก 
 

-ว่าง- 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ 
(623082107001) 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
(623083803001) 
คร ู ศพด.บ้านหนองผักแว่น 
(623086622401) 
คร ู ศพด.บ้านหนองปรือ 
(623086622402) 
คร ู ศพด.บ้านใหม่ไทยถาวร 
(623086622404) 
คร ู ศพด.บ้านเจริญสุข 
(623086622403) 
คร ู ศพด.บ้านโคกไพล  
(623086622400) 
ครู  ศพด.บ้านทดวงค์สมบูรณ์ 
(623086622405) 
ครูผู้ดูแลเด็ก  ศพด.บ้านหนองผักแว่น  
(623086622406) 
เจ้าพนักงานธุรการ 
(ปง./ชง) (623044101002) 

33,000 
 

19,880 
 

27,850 
 

25,300 
 

25,360 
 

25,090 
 

24,200 
 

22,160 
 

20,930 
 

16,885 

396,000 
 

238,560 
 

334,200 
 

303,600 
 

304,320 
 

301,080 
 

290,400 
 

265,920 
 

251,160 
 

202,620 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

1.1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง 
จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เงินประจำตำแหน่ง รวมเป็นเงิน 
1. นางมะลิ  พงษ์สุริยะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ       3,500 42,000 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล  จำนวน  21,300  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ 
ให้กับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เงินเพ่ิมต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 
1. -ว่าง- เจ้าพนักงานธุรการ 

ปง./ชง. (623044101002) 
1,775 21,300 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 



 
  

  1.1.4 ประเภทเงินวิทยฐานะ  จำนวน 126,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ชำนาญ
การ จำนวน  3  ราย  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ รวมเป็นเงิน 
1. นางสาวพรทิพย์  สมัคคดี คร ู 3,500 42,000 
2. นางสาวพรทิพย์  ปานไชย คร ู 3,500 42,000 
3. นางสาวเกศตะวัน  หอมนิยม คร ู 3,500 42,000 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  1.1.5 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จำนวน  1,836,000  บาท เพื ่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน  17  ราย ดังนี้ 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ค่าตอบแทน รวมเป็นเงิน 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวไพลิน  คำนึง  
นางสาววลัยลักษณ์  ชุดทองม้วน 
นางสาวมนฤดี   มิ่งคะโน  
นางสาวสุดารัตน์  เพ็ชรชื่น 
-ว่าง- 
นางสาวสุวิมล เรียบรัมย์ 
นายวรวุฒิ  เย็นสม 
ว่าท่ี ร.ต.หญิง ปรียาภรณ์ พงษ์สุริยะ   
นางเนียม  ศิลปะชัย                              

นางสาวสายฝน   ทุมทอง 

นางสาวชนรดี สงฆ์พระ                           
นางสาวกาญจนาวดี ดวงภักดรีัมย ์           
นางสาวฐานิตา  เพ็ชรชื่น 

นางสาวพีรดา    มงคลวัจน์            
นางสาวนภัสสร  เย็นจิต                 
นางสาวพิกุล  หาญกร                              
-ว่าง- 

 
คนงาน 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองปรือ 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองปรือ 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองปรือ 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองปรือ 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านใหม่ไทยถาวร 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านเจริญสุข 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโคกไพล 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโคกไพล 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโคกไพล 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโคกไพล 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทดวงค์สมบูรณ์ 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทดวงค์สมบูรณ์ 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองผักแว่น 

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองผักแว่น 

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองผักแว่น 

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองผักแว่น 
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9,000 

 

9,000 
9,000 
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9,000 
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9,000 

 

9,000 
 

9,000 
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108,000 
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108,000 

 

108,000 
108,000 
108,000 

 

108,000 
 

108,000 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  

 

 

 

 

 



 
  

  1.1.6  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน  204,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 17 ราย ดังนี้ 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ค่าตอบแทน รวมเป็นเงิน 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวไพลิน  คำนึง  
นางสาววลัยลักษณ์  ชุดทองม้วน 
นางสาวมนฤดี   มิ่งคะโน  
นางสาวสุดารัตน์  เพ็ชรชื่น 
-ว่าง- 
นางสาวสุวิมล เรียบรัมย์ 
นายวรวุฒิ  เย็นสม 
ว่าท่ี ร.ต.หญิง ปรียาภรณ์ พงษ์สุริยะ   
นางเนียม  ศิลปะชัย                              

นางสาวสายฝน   ทุมทอง 
นางสาวชนรดี สงฆ์พระ                                
นางสาวกาญจนาวดี ดวงภักดรีัมย ์
 

นางสาวฐานิตา  เพ็ชรชื่น 
นางสาวพีรดา    มงคลวัจน์            
นางสาวนภัสสร  เย็นจิต                 
นางสาวพิกุล  หาญกร                                                      
 

-ว่าง- 

 
คนงาน 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองปรือ 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองปรือ 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองปรือ 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองปรือ 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านใหม่ไทยถาวร 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านเจริญสุข 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโคกไพล 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโคกไพล 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโคกไพล 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโคกไพล 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทดวงค์สมบูรณ์ 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทดวงค์สมบูรณ์ 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองผักแว่น 

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองผักแว่น 

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองผักแว่น 

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองผักแว่น 
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 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 2.  งบดำเนินงาน    รวม      1,095,240 บาท 
 2.1  หมวดค่าตอบแทน     รวม     410,000 บาท  

2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลและเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้   

2.1.2  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท เพื ่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
  

 
 
 
 
 
 
 



 
  

2.2  หมวดค่าใช้สอย      รวม   320,000    บาท      
2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน  25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง

เหมาบริการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 35,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล/ส่วนราชการ/ผู้มาประเมินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  2.2.3  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
จำนวน   200,000 บาท แยกเป็น 

(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน  200,000  บาท เพ ื ่อจ ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมการจัดทำสื่อ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เช่น 
ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

2.2.4  ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  จำนวน 60,000 บาท เพื ่อจ่ายเป็นค่า
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 2.3  หมวดค่าวัสดุ    รวม  259,240 บาท 

2.3.1  ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน  80,000 บาท  เพ ื ่ อจ ่ าย เป ็นค ่ าจ ั ดซ ื ้ อว ั สดุ
สำนักงานเช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา สมุดบัญชี แบบพิมพ์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

2.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  80,000 บาท  เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าจ ัดซ ื ้อว ัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

2.3.3  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน  89,240   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
งานบ้านงานครัวต่าง ๆ ให้กับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.3.4 ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร
ต่าง ๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค   รวม     106,000 บาท 
  2.4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน  40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตตำบลทัพราช ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  2.4.2  ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน  60,000  บาท  เพื่อเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลทัพราช ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  2.4.3  ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 6,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลทัพราช ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
3.  งบลงทุน         รวม   167,400         บาท   

3.1   หมวดค่าครุภัณฑ์     รวม  167,400         บาท 
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  56,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้ 
 (1) พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 40  ตัวๆ ละ 1,400 บาท 

เป็นเงิน 56,000  บาท  
(หากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ให้ใช้ตามราคาท้องตลาด) 

 
 
 
 



 
  

  3.1.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  95,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้  
(1)  เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 
44,000 บาท  
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 
17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท 
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 
17,400 บาท   
(หากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ให้ใช้ตามราคาท้องตลาด) 
 

  3.1.3  ประเภทครุภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน  16,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ดังนี ้ 

(1)  ปั้มน้ำอัตโนมัติ แรง 250 วัตต์ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท  
(หากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ให้ใช้ตามราคาท้องตลาด) 
    

 
******************************* 

 
 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม     11,986,497 บาท 
 1.  งบดำเนินงาน    รวม  5,876,897 บาท 
 1.1  หมวดค่าใช้สอย    รวม    2,686,230 บาท 
  1.1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
จำนวน  2,659,030  บาท แยกเป็น 

(1)  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 60,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 115 ข้อ 8) 

 
 

 
 
 

 



 
  

(2)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน   2,626,230    บาท แยกเป็น  

  (2.1)  ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 1,632,900 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ตำบลทัพราช  
จำนวน  6  แห่ง 245  วัน ดังนี้ 

 

ที ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (1 ตุลาคม 2563 - 15 พฤษภาคม 2564) ( 145วัน)    (16 พฤษภาคม 2564 -30 กันยายน 2564)  (100 วัน) 

รวมทั้งสิ้น ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคเรียนที่ 1/2564 

จำนวนเด็ก จำนวนวัน ราคา/หน่วย เป็นเงิน จำนวนเด็ก จำนวนวัน ราคา/หน่วย เป็นเงิน 
1. บ้านหนองปรือ 60 145 20 174,000 65 100 20 130,000 304,000 
2. บ้านเจริญสุข 34 145 20 98,600 39 100 20 78,000 176,600 
3. บ้านโคกไพล 68 145 20 197,200 73 100 20 146,000 343,200 
4. บ้านใหม่ไทยถาวร 35 145 20 101,500 40 100 20 80,000 181,500 
5. บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 50 145 20 145,000 55 100 20 110,000 255,000 
6. บ้านหนองผักแว่น 74 145 20 214,600 79 100 20 158,000 372,600 

รวม 321   930,900 351   702,000 1,632,900 
    

   (2.2)  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จำนวน  351 คนๆ 1,700 บาท เป็นเงิน 596,700 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ตำบลทัพราช จำนวน  6  แห่ง  
   (2.3)  ค่าหนังสือเรียน จำนวน  351 คนๆละ 200 บาท / ปี  เป็นเงิน  70,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าหนังสือเรียนให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พ้ืนที่ตำบลทัพราช จำนวน  6  แห่ง  
   (2.4)  ค่าอุปกรณ์การเรียน  จำนวน  351 คนๆละ 200 บาท / ปี  เป็นเงิน  70,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพ้ืนที่ตำบลทัพราช จำนวน  6  แห่ง  
   (2.5)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จำนวน  351 คนๆละ 300 บาท / ปี  เป็นเงิน  105,300  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ตำบลทัพราช จำนวน  6  แห่ง  
   (2.6)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน  351 คนๆละ 430 บาท / ปี  เป็นเงิน  150,930  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ตำบลทัพราช จำนวน  6  แห่ง  
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 96 ข้อ 19)  



 
  

1.2  หมวดค่าวัสดุ  รวม 3,190,667 บาท 
1.2.1  ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน  3,190,667  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นท่ีตำบลทัพราช ดังนี้ 

(1)  ค่าอาหารเสรมิ (นม) สำหรับโรงเรียนในระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  จำนวน  6  แห่ง  260 วัน  จำนวน  2,593,896  บาท ดังน้ี 
1  ตุลาคม  2563 - 15 พฤษภาคม 2564 (160 วัน) ภาคเรียนท่ี  2/2563   จำนวน  1,637,822 บาท 

ที่ โรงเรียน จำนวนเด็ก จำนวนวัน 
UHT  

ราคา/หน่วย 
เป็นเงิน จำนวนวัน PAS ราคา/หน่วย เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 

1. วัดหนองติม 453 60 7.82 212,548 100 6.58 298,074 510,622 

2. กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ฯ 132 60 7.82 61,934 100 6.58 86,856 148,790 

3. บ้านเจริญสุข 88 60 7.82 41,290 100 6.58 57,904 99,194 

4. บ้านโคกไพล 237 60 7.82 111,200 100 6.58 155,946 267,146 

5. บ้านทดวงศ์สมบูรณ ์ 183 60 7.82 85,864 100 6.58 120,414 206,278 

6. บ้านหนองผักแว่น 360 60 7.82 168,912 100 6.58 236,880 405,792 

รวม 1,453   681,748   956,074 1,637,822 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

16  พฤษภาคม  2564  -  30  กันยายน  2564 (100 วัน)  ภาคเรียนที่  1/2564 จำนวน  956,074  บาท 

ที่ โรงเรียน จำนวนเด็ก จำนวนวัน 
UHT  

ราคา/หน่วย 
เป็นเงิน จำนวนวัน PAS ราคา/หน่วย เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 

1 วัดหนองติม 453 - - - 100 6.58 298,074 298,074 

2 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ฯ 132 - - - 100 6.58 86,856 86,856 

3 บ้านเจริญสุข 88 - - - 100 6.58 57,904 57,904 

4 บ้านโคกไพล 237 - - - 100 6.58 155,946 155,946 

5 บ้านทดวงศ์สมบูรณ ์ 183 - - - 100 6.58 120,414 120,414 

6 บ้านหนองผักแว่น 360 - - - 100 6.58 236,880 236,880 
รวม 1,453   -   956,074 956,074 

 (2)  ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  6  แห่ง 260 วัน จำนวน  596,771 บาท ดังนี้ 
1 ตุลาคม 2563 - 15 พฤษภาคม 2564 (160  วัน)ภาคเรียนที่  2/2563  จำนวน  365,813  บาท 

ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็ก จำนวนวัน 
UHT  

ราคา/หน่วย 
เป็นเงิน จำนวนวัน 

PAS ราคา/
หน่วย 

เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 

1 บ้านหนองปรือ 60 70 7.82 32,844 90 6.58 35,532 68,376 

2 บ้านเจริญสุข 34 70 7.82 18,612 90 6.58 20,135 38,747 

3 บ้านโคกไพล 68 70 7.82 37,223 90 6.58 40,270 77,493 

4 บ้านใหม่ไทยถาวร 35 70 7.82 19,159 90 6.58 20,727 39,886 

5 บ้านทดวงศ์สมบูรณ ์ 50 70 7.82 27,370 90 6.58 29,610 56,980 

6 บ้านหนองผักแว่น 74 70 7.82 40,508 90 6.58 43,823 84,331 

รวม 321   175,716   190,097 365,813 
 
 
 



 
  

16 พฤษภาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 (100  วัน) ภาคเรียนที่  1/2564  จำนวน  230,958  บาท 

ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็ก จำนวนวัน 
UHT  

ราคา/หน่วย 
เป็นเงิน จำนวนวัน 

PAS ราคา/
หน่วย 

เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 

1 บ้านหนองปรือ 65 - - - 100 6.58 42,770 42,770 

2 บ้านเจริญสุข 39 - - - 100 6.58 25,662 25,662 

3 บ้านโคกไพล 73 - - - 100 6.58 48,034 48,034 

4 บ้านใหม่ไทยถาวร 40 - - - 100 6.58 26,320 26,320 

5 บ้านทดวงศ์สมบูรณ ์ 55 - - - 100 6.58 36,190 36,190 

6 บ้านหนองผักแว่น 79 - - - 100 6.58 51,982 51,982 
รวม 351   -   230,958 230,958 211,218 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 96 ข้อ 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 2.  งบเงินอุดหนุน    รวม 6,109,600      บาท 

 2.1  หมวดเงินอุดหนุน      รวม  6,109,600      บาท 
  2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
จำนวน 6,109,600  บาท แยกเป็น 

 (1)  อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม  จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดหนองติม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 129 ข้อ 9)  

 (2) อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร จำนวน 60,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จำนวน 60,000  บาท ( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 129 ข้อ 10) 

 (3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจริญสุข จำนวน 60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 -  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  จำนวน  40,000  บาท 
 -  โครงการแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร  จำนวน  20,000  บาท 

   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 131 ข้อ 15,17  ) 
   (4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ จำนวน  60,000  บาท  เพ ื ่อจ ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
   - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 30,000 บาท 
   - โครงการการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระ
     ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จำนวน 30,000 บาท 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 133  
ข้อ23,26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  

(5) อุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 5,869,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลทัพราช  ระดับชั้นอนุบาล - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  6  แห่ง  200  วัน  ดังนี้ 

 

ที ่ โรงเรียน 

(1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 ) (104 วัน) (1 พฤษภาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 )(96 วัน) 

รวมทั้งสิ้น 
 ภาคเรียนที่ 2/2563   ภาคเรียนที่  1/2564  

จำนวน
เด็ก 

จำนวนวัน 
ราคา/
หน่วย 

เป็นเงิน 
จำนวน

เด็ก 
จำนวนวัน 

ราคา/
หน่วย 

เป็นเงิน 

1 วัดหนองติม 453 104 20 942,240 458 96 20 879,360 1,821,600 

2 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ฯ 132 104 20 274,560 137 96 20 263,040 537,600 

3 บ้านเจริญสุข 88 104 20 183,040 93 96 20 178,560 361,600 

4 บ้านโคกไพล 237 104 20 748,800 242 96 20 700,800 1,449,600 

5 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 183 104 20 492,960 188 96 20 464,640 957,600 

6 บ้านหนองผักแว่น 360 104 20 380,640 365 96 20 360,960 741,600 
รวม 1,453   3,022,240 1,483   2,847,360 5,869,600 

 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า   143  ข้อ 30 ) 
 
 
 
 
 



 

งานระดับมัธยมศึกษา     รวม 130,000 บาท 
 1.  งบเงินอุดหนุน    รวม 130,000 บาท 
 1.1  หมวดเงินอุดหนุน    รวม   130,000 บาท 
  1.1.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  จำนวน   70,000   บาท  แยกเป็น 
   (1)  อุดหนุนโรงเรียนทัพราชวิทยา จำนวน  70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการสนับสนุนนักเรียนเข้ารับการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 128 ข้อ 1) 

(2)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น จำนวน  60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 134 ข้อ 27) 

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ    รวม    160,000 บาท 
 1.  งบเงินอุดหนุน    รวม    160,000 บาท 
 1.1  หมวดเงินอุดหนุน    รวม      160,000  บาท 
  1.1.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  จำนวน   160,000   บาท แยกเป็น 

 (1)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล  จำนวน  160,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
   -  โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนกลุ่มเครือข่ายอารยธรรมบูรพาต้านยาเสพติด
      ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวน  100,000  บาท   
   -  โครงการเสริมสร้างเด็กดี โรงเรียนบ้านโคกไพล  จำนวน  60,000  บาท   
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 131,132 ข้อ 19,18)   

 
*********************************** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงคมสงเคราะห์   รวม   1,699,120 บาท 
 1.  งบบุคลากร     รวม     916,320   บาท 
 1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  รวม     916,320   บาท 
  1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  จำนวน  617,520  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตำบล จำนวน  2  ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/เลขท่ีตำแหน่ง อัตราเงินเดือน รวมเป็นเงิน 
1.         
 

2. 
 

นางวิไลวรรณ  อุตสาหะ 
 

นางจันทร์เพ็ญ  พนมใส 
 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
สังคม (623112105001) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
(623113801001) 

31,340 
 

20,120 

376,080 
 

241,440 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

  1.1.2  ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน  42,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง  
จำนวน  1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เงินประจำตำแหน่ง รวมเป็นเงิน 
1. นางวิไลวรรณ  อุตาสาหะ 

 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 3,500 42,000 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

 1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 220,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  จำนวน  2  ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ค่าตอบแทน รวมเป็นเงิน 

 
1. 
 

2. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ว่าง- 

พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวปนัสยา  สังข์ทิพย์ 

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 
คนงาน 

 
9,400 

 
9,000 

 
112,800 

 
108,000 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

   1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม
ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จำนวน  2  ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เงินเพิ่มต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 

 
1. 
 

2. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ว่าง- 

พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวปนัสยา  สังข์ทิพย์ 

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 
คนงาน 

 
2,000 

 
1,000 

 
24,000 

 
12,000 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

  



 
  

 

2.  งบดำเนินงาน     รวม    676,400 บาท 

 2.1  หมวดค่าตอบแทน    รวม      366,400   บาท 

  2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน  100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  2.1.2  ค่าตอบแทนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จำนวน 122,400  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู ้พิการ และผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่ตำบลทัพราช จำนวน       
17 รายๆ ละ 600 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( แผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ.2561 -2565        
หน้า 97 ข้อ 3 ) 
  2.1.3  ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ ่น จำนวน 144,000  บาท จำนวน 2 คน                   
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงตามมติ ครม. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 2.2  หมวดค่าใช้สอย    รวม 140,000 บาท  

2.2.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
จำนวน 80,000 บาท  แยกเป็น 

   (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการและฝึกอบรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

2.2.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  จำนวน  30,000 บาท เพื ่อจ่ายเป็นค่า
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.2.3  ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  30,000  บาท  เพื่อใช้จ่ายเป็น
ค่าช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 2.3  หมวดค่าวัสดุ    รวม 170,000    บาท  

2.3.1  ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน  100,000 บาท เพ ื ่ อจ ่ ายเป ็นค ่ าจ ัดซ ื ้ อว ั สดุ
สำนักงาน  เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา สมุดบัญชี แบบพิมพ์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

2.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  70,000 บาท เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าจ ัดซ ื ้อว ัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 3.  งบลงทุน         รวม     56,400   บาท   

3.1   หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม  56,400   บาท 
 

  3.1.1  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  56,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้  
(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 
17,000 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท   
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 
17,400 บาท   
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 
22,000 บาท                                                                                                  
(หากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ให้ใช้ตามราคาท้องตลาด) 



 
  

 
 

 4. งบเงินอุดหนุน     รวม        50,000  บาท    
 4.1 หมวดเงินอุดหนุน    รวม     50,000  บาท 

 (1) อุดหนุนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลทัพราช จำนวน
50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565       
หน้า 135 ข้อ 2 ) 

 
************************************** 

 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   รวม 210,000 บาท 
 1.  งบดำเนินงาน    รวม 130,000 บาท 
 1.1  หมวดค่าใช้สอย    รวม 130,000 บาท 

1.1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
จำนวน 130,000 บาท  แยกเป็น 

(1) โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ จำนวน 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2564 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  97  ข้อ 1  ) 

(2) โครงการเยี่ยมบ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ตำบล    
ทัพราช จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเยี่ยมบ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ตำบล    
ทัพราช  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 99 ข้อ 11) 

 2.  งบเงินอุดหนุน    รวม  80,000 บาท 
 2.1  หมวดเงินอุดหนุน    รวม  80,000 บาท 
  2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 80,000 บาท  
แยกเป็น 

 (1)  อุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการองค์กรสตรีตำบลทัพราช จำนวน 
30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 135 ข้อ 1) 

 (2)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลทัพราช จำนวน 50,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 135 ข้อ 3) 

 
************************************** 

 

 

 

 



 
  

แผนงานสาธารณสุข 
 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม 460,000  บาท 
 1. งบดำเนินงาน     รวม 460,000  บาท 

 1.1  หมวดค่าใช้สอย รวม   460,000 บาท 
  1.1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
จำนวน  120,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 
2565  หน้า 91 ข้อ 1 ) 
  1.1.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ จำนวน  340,000  บาท จำนวน 17 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 91 ข้อ 2 )  
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   รวม 2,342,800 บาท 
 1.  งบบุคลากร     รวม 1,920,300 บาท 
 1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  รวม 1,920,300 บาท 
  1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  จำนวน 1,347,180  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตำบล จำนวน  5  ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/เลขท่ีตำแหน่ง อัตราเงินเดือน รวมเป็นเงิน 
1. 
 

2. 
3. 
 

4. 
 

5. 

-ว่าง- 
 

นายสุมิตร  สวนแก้วเมือง 
-ว่าง- 

 
-ว่าง- 

 
-ว่าง- 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(623052103001) 
นายช่างโยธา  (623054701001) 
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
(623054701002) 
นายช่างโยธา (ปง.) 
(623054701003)    
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
(623054701003)    
    

25,190 
 

26,120 
27,185 

 
16,885 

 
16,885 

302,280 
 

313,440 
326,220 

 
202,620 

 
202,620 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

1.1.2  ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง 
จำนวน  1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เงินประจำตำแหน่ง รวมเป็นเงิน 
1. -ว่าง- ผู้อำนวยการกองช่าง 3,500 42,000 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  1.1.3  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 63,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล  จำนวน  3  ราย ดงันี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เงินเพ่ิมต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 
1. -ว่าง- นายช่างโยธา ปง./ชง. 

623054701002 
1,775 21,300 

2. -ว่าง- นายช่างโยธา ปง./ชง. 
623054701002 

1,775 21,300 

3. -ว่าง- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 
(623054701003)    

1,775 21,300 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
  
 
 
 
 
 



 
  

1.1.4  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 439,920 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง  จำนวน  3  ราย ดังนี ้

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ค่าตอบแทน รวมเป็นเงิน 
 

1. 
2. 
 

3. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
นายสหพัฒน์ ศรีสุวรรณ 
นายนวพล  ท่าสถาน 
พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาววนิดา แต้มเขียน 

 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 
คนงานทั่วไป 

 
15,160 
12,500 

 
9,000 

 
181,920 
150,000 

 
108,000 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

1.1.5  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 27,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จำนวน  2  ราย ดังนี ้

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เงินเพ่ิมต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 
 

1. 
 

2. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
นายนวพล  ท่าสถาน 
พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาววนิดา แต้มเขียน 

 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 
คนงานทั่วไป 

 
1,275 

 
1,000 

 
15,300 

 
12,000 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
 2.  งบดำเนินงาน    รวม 370,000 บาท 
 2.1  หมวดค่าตอบแทน    รวม  110,000    บาท  
  2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จำนวน 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

2.1.2  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท เพื ่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 2.2  หมวดค่าใช้สอย       รวม  80,000   บาท    

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
จำนวน  50,000  บาท แยกเป็น 

(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน  50,000  บาท  เพื ่อจ ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน 
ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  2.2.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  
 
 
 
 
 



 
  

 2.3  หมวดค่าวัสดุ     รวม  180,000  บาท   
2.3.1  ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 

เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา สมุดบัญชี แบบพิมพ์ กระดาษไข ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
2.3.2  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  50,000  บาท เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่ าจ ัดซ ื ้ อว ั สดุ  

คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
2.3.3  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 

เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง              

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 3. งบลงทุน      รวม   52,500   บาท    

3.1   หมวดค่าครุภัณฑ์     รวม  52,500   บาท  
3.1.1  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  35,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภณัฑ์

ดังนี้ 
 (1) ไมค์ไร้สาย จำนวน 1 ตัวๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 
 (2) มิ๊กเซอร์ จำนวน 1  เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 8,500 บาท 
 (3) ปั้มลมแบบลูกสูบ/2 ลูกสูบ ถังขนาดเก็บลม 92 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
     19,000 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท 

(หากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ให้ใช้ตามราคาท้องตลาด) 
  3.1.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  17,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้  

(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 
17,000 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท 
(หากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ให้ใช้ตามราคาท้องตลาด) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม   8,773,000   บาท 
 1.  งบลงทุน     รวม   8,773,000   บาท 
 1.1  หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   รวม     8,773,000   บาท 
  1.1.1  ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จำนวน  8,773,000  บาท  แยกเป็น 
 

   (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองติม หมู่ที ่ 1 จำนวน 
477,000 บาท  (ช่วงที่ 1)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 424 ตารางเมตร  (ช่วงที่ 2 ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดของ
โครงการตามแบบที ่ อบต. กำหนด ก่อสร้าง ณ บ้านหนองติม หมู ่ท ี ่  1 ตั ้งจ ่ายจากเง ินอุดหนุนทั ่วไป          
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  50   ข้อ 1    )  
 

   (2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะลุมพุก หมู่ที ่ 2 จำนวน
500,000 บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
948 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 12 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต. กำหนด ก่อสร้าง ณ บ้าน
ตะลุมพุก หมู่ที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  53  ข้อ  14 )   
 

   (3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู ่ที ่ 4 จำนวน 
441,000  บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ 
อบต. กำหนด ก่อสร้าง ณ บ้านเหนือ หมู่ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
(หน้า  59  ข้อ 40  )  
 

   (4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 จำนวน 
426,000 บาท (ช่วงท่ี 1) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 393 ตารางเมตร  (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 91 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 12 ท่อน 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต. กำหนด 
ก่อสร้าง ณ บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 61 ข้อ 49 )  
   (5)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข หมู ่ที ่ 6 จำนวน 
411,000 บาท ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
750 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 17 ท่อน  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต. กำหนด ก่อสร้าง ณ บ้านเจริญ
สุข หมู่ที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   หน้า 62 ข้อ 55 )  
 

   (6) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไพล หมู่ที ่ 7 
จำนวน 400,000 บาท ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ยาว 280 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที ่ อบต. กำหนด ก่อสร้าง ณ             
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า  65  ข้อ 69  )  
   

    



 
  

   (7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 8 บ้านโคกกราด จำนวน 
500,000 บาท (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีต   
ไม่น้อยกว่า 564 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 473 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด รวม    
7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต. 
กำหนด ก่อสร้าง ณ บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า  68  ข้อ 79 )  
 

   (8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด - เปิด       
บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 จำนวน 500,000 บาท ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 359 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต. กำหนด 
ก่อสร้าง ณ บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  
69 ข้อ 89  )  
 

   (9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู ่ที ่ 10  
จำนวน 445,000 บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร จำนวน 3 จุด รวม 18 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต. กำหนด ก่อสร้าง ณ บ้านทดวง
สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 71 ข้อ 96  )  
 

   (10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11 จำนวน 
442,000 บาท  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 5 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต. กำหนด ก่อสร้าง ณ          
บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 73  ข้อ 109 )  
 

   (11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 จำนวน 
421,000 บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 194 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
776 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 5 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที ่ อบต. กำหนด ก่อสร้าง ณ             
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  73 ข้อ 112  ) 
 

   (12)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด - เปิด    
บ้านไพลงาม หมู่ที ่ 14 จำนวน 500,000 บาท ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 360 เมตร ลึกเฉลี่ย          
0.40 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต. 
กำหนด ก่อสร้าง ณ บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า 78 ข้อ 133 )  
 
 

    
 
 
 
 
 



 
  

   (13)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกก หมู่ที่ 16 จำนวน 
500,000 บาท (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 
376 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 10 ท่อน (ช่วงท่ี 2) ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 564 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 
รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต. กำหนด ก่อสร้าง ณ บ้านหนองกก หมู่ที่ 16 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  80  ข้อ  145 )   
   (14)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17 จำนวน 
190,000 บาท  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
350 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด  รวม 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต. กำหนด ก่อสร้าง ณ บ้านไพร
อนันต์ หมู่ที่ 17 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80  ข้อ 150  )  
 
 

   (15)  โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 จำนวน 
500,000 บาท ขนาดความสูง 1.80 เมตร ยาวรวม 274 เมตร พร้อมป้าย ศพด. เสาธงชาติ ประตูทางเข้า - ออก  
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต. กำหนด ก่อสร้าง 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 101 ข้อ  4  )  
   (16)  โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 จำนวน 
220,000 บาท ขนาดความสูง 1.80 เมตร ยาวรวม 102 เมตร เสาธงชาติ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต. กำหนด ก่อสร้าง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ 
หมู่ที่ 3  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  101 ข้อ 5 )    

   (17) โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล            
ทัพราช จำนวน 1,800,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 124 ข้อ 5 )  
   (18) โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 98   ข้อ 7 )  
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

 1.  งบเงินอุดหนุน    รวม 70,000   บาท 
 1.1.1  หมวดเงินอุดหนุน    รวม     70,000   บาท 
  1.1.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  จำนวน  70,000   บาท แยกเป็น 
   (1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอตาพระยา 
จำนวน  70,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าการดำเนินงานตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้น
ยาเสพติด การลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้า-ออกตามแนวชายแดน อำเภอตาพระยา ประจำปี 2564 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า   136  ข้อ 2 ) 

******************************* 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ     รวม   120,000 บาท 
 1.  งบดำเนินงาน    รวม   120,000   บาท 
 1.1  หมวดค่าใช้สอย    รวม   120,000  บาท 
  1.1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
จำนวน  120,000  บาท แยกเป็น 
   (1) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านภัยยาเสพติดตำบลทัพราช                 
จำนวน  120,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านภัยยาเสพติดตำบลทัพ
ราช และกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565       
หน้า 112  ข้อ 4 ) 
  
 
    

******************************  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวม  158,000 บาท 
 1.  งบดำเนินงาน    รวม  108,000   บาท 
 1.1  หมวดค่าใช้สอย    รวม  108,000  บาท 
  1.1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
จำนวน   108,000  บาท แยกเป็น 

(1) โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา  จำนวน 34,000 บาท เพื ่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 114 ข้อ 1 ) 

(2)  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน 34,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา้  114  ข้อ 2  ) 

(3)  โครงการสืบสานประเพณีแซนโฎนตา  จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีแซนโฎนตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา้  114  ข้อ 3  )   

 2.  งบเงินอุดหนุน    รวม 50,000    บาท 
 2.1  หมวดเงินอุดหนุน    รวม 50,000    บาท 
  2.1.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  จำนวน   50,000    บาท แยกเป็น 

 (1)  อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตาพระยา จำนวน  50,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นในงานสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบื้องบูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  138  ข้อ 1 ) 
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