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ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง
อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
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คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
บั ด นี้ ถึ งเวลาที่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารขององค์ การบริห ารส่ ว นต าบลท่ ากกแดง จะได้ เสนอร่างข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน
ได้ทราบถึงสถานะการคลั ง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดังต่อไปนี้
1. สถำนะกำรคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตาบลมีสถานะการเงินดังนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 26,114,893.42 บาท
1.1.2 เงินสะสม 10,004,557.44 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม 10,269,579.76 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน ..........-...........โครงการ
รวม …………-…………… บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน ……-……… โครงการ
รวม …………-…………… บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง …..………-……….…… บาท
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 25,839,047.95 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

290,376.32
224,090
375,951.74
212,200
15,611,979.89
9,124,450

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ……….…-…………… บาท
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-3(3) รายจ่ายจริง จานวน 22,034,370.17 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน

765,617 บาท
9,132,189 บาท
4,560,712.52 บาท
3,866,810 บาท
803,101.80 บาท
2,905,939.85 บาท
บาท
1,602,316 บาท

3. งบเฉพำะกำร
ประเภทกิจกำร........................... กิจกำร........................
ปีงบประมาณ พ.ศ. …. มีรายรับจริง…………………..….บาท รายจ่ายจริง ..…..…..………. บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ
จานวน ....………………. บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จานวน ....………………. บาท
กาไรสุทธิ
จานวน ....………………. บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ .............................................. จานวน ....………………. บาท
ทรัพย์จานาจานวน .………………. บาท
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คำแถลงงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง
อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ

2.1 รำยรับ
รำยรับ

รำยรับจริง
ปี 2558

รำยได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
290,376.32
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
224,090
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
375,951.74
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
212,200
หมวดรายได้จากทุน
รวมรำยได้จัดเก็บเอง
1,102,618.06
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
15,611,979.89
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
15,611,979.89
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
9,124,450
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
9,124,450
ท้องถิ่น
รวม 25,839,047.95

ประมำณกำร ประมำณกำร
ปี 2559
ปี 2560
292,400
214,509
260,000
159,200
2,000
928,100

305,400
231,500
370,000
222,300
2,000
1,131,200

15,195,900
15,195,900

16,729,310
16,729,310

10,035,538
10,035,538

20,399,838
20,399,838

26,159,538

38,260,348
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คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง
อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ

2.2 รำยจ่ำย
รำยจ่ำย

รำยจ่ำยจริง
ปี 2558

จ่ำยจำกงบประมำณ
งบกลาง
765,617
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และ
9,132,189
ค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,560,712.52
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
3,866,810
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
803,101.80
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
2,905,939.85
รวมจ่ำยจำกงบประมำณ
22,034,370.17

ประมำณกำร
ปี 2559

ประมำณกำร
ปี 2560

940,268
10,546,530

10,436,771
12,411,334

5,717,740

7,266,043

5,110,000
10,000
3,835,000
26,159,538

4,561,200
15,000
3,570,000
38,260,348
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ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง
อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง
อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
ด้ำน

ยอดรวม

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น

12,040,530
164,000
6,298,980
360,000
1,586,733
3,041,334
455,000
527,000
3,250,000
100,000
10,436,771
38,260,348
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ

งบกลำง
งบ
งบกลำง
งบกลาง
บาเหน็จ/บานาญ
รวม

งำน

งำน งบกลำง
10,258,161
178,610
10,436,771

งำน…………………

งำน…………………

รวม
10,258,161
178,610
10,436,771
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งบ

งำน

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรำยจ่ำยอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งำนบริหำรทั่วไป

งำนบริหำรงำนคลัง

งำน…………………

รวม

3,607,920
5,192,380

3,607,920
5,192,380

230,000
1,390,000
550,000
275,030

524,000
33,000

230,000
1,914,000
583,000
275,030

100,000

108,200

208,200

15,000

15,000

15,000
11,375,330

15,000
12,040,530

665,200
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งบ

งำน

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรำยจ่ำยอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย
-

งำน…………………

งำน…………………

รวม
-

160,000
4,000
-

160,000
4,000
-

164,000

164,000
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
แผนงำนกำรศึกษำ
งบ

งำน

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรำยจ่ำยอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ

งำนระดับมัธยมศึกษำ

รวม

-

-

-

-

-

-

753,700
1,173,180
8,000

-

140,400
1,120,700
1,183,180
8,000

-

227,000
-

-

227,000
-

-

-

-

-

-

2,130,000
4,291,880

1,461,700
140,400
367,000
10,000

1,979,100

1,461,700

28,000
28,000

2,158,000
6,298,980
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
แผนงำนสำธำรณสุข
งบ

งำน

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรำยจ่ำยอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอื่น
120,000
240,000
360,000

งำน

งำน

รวม

-

-

120,000
240,000
360,000
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
งบ

งำน

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรำยจ่ำยอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเครำะห์

งำนสวัสดิกำรสังคมและ
สังคมสงเครำะห์

งำน

รวม

1,284,000

1,284,000

97,000
50,000
10,733

115,000

97,000
165,000
10,733

30,000
145,000

30,000
1,586,733

1,441,733
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
แผนงำน เคหะและชุมชน
งบ

งำน

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรำยจ่ำยอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งำน ไฟฟ้ำถนน

งำน

รวม

865,334

865,334

145,000
90,000
315,000

145,000
90,000
315,000

92,000
784,000

92,000
784,000

2,291,334

750,000
750,000

750,000
3,041,334

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560

- 15 -

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งบ

งำน

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรำยจ่ำยอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน

งำน

งำน

รวม

215,000

215,000

240,000
455,000

240,000
455,000
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
งบ

งำน

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรำยจ่ำยอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งำนกีฬำและนันทนำกำร

งำน ศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น

งำน

รวม

250,000

140,000

390,000

250,000

137,000
277,000

137,000
527,000
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบ

งำน

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรำยจ่ำยอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งำน ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน

งำน

งำน

รวม

3,250,000

3,250,000

3,250,000

3,250,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560

- 18 -

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
แผนงำน กำรเกษตร
งบ

งำน

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรำยจ่ำยอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งำน ส่งเสริมกำรเกษตร

งำน

งำน

รวม

65,000
35,000

65,000
35,000

100,000

100,000
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ข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
โดยที่เป็ น การสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ากกแดง และโดยอนุมัติของนายอาเภอเซกา
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 38,260,348.- บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 38,260,348.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงำน
ยอดรวม
ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
12,040,530
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
164,000
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
6,298,980
แผนงานสาธารณสุข
360,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1,586,733
แผนงานเคหะและชุมชน
3,041,334
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
455,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
527,000
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3,250,000
แผนงานการเกษตร
100,000
แผนงานการพาณิชย์
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
งบกลาง
10,436,771
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น
38,260,348.-
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- 20 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น …………-………….… บาท
ดังนี้
งบ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมรำยจ่ำย

ยอดรวม
-

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่.......................................................
(ลงนาม)
(นายจังหวัด วงค์ก่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
อนุมัต/ิ เห็นชอบ
(ลงนาม)
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รำยงำนประมำณกำรรำยรับ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
ปี 2555
หมวดภำษีอำกร
รายรับ
รวมหมวดภำษีอำกร
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต
รายรับ
รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
รายรับ
รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
รายรับ
รวมหมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์

รำยรับจริง
ปี 2556
ปี 2557

ประมำณกำร
ปี 2558

ยอดต่ำง
(%)

ปี 2560

262,535.48
262,535.48

265,616.44
265,616.44

290,061.72
290,061.72

290,376.32
290,376.32

5.17

305,400

172,075
172,075

188,432
188,432

201,524
201,524

224,090
224,090

3.30

231,500

161,608.48
161,608.45

263,924.01
263,924.01

228,973.46
228,973.46

375,951.74
375,951.74

-1.58

370,000

-

-

-

-
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ปี 2555

รำยรับจริง
ปี 2556
ปี 2557

ประมำณกำร
ปี 2558

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
รายรับ..........................................................
107,410
200,720
143,250
212,200
107,410
200,720
143,250
212,200
รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรำยได้จำกทุน
รายรับ..........................................................
400
24,500
1,653
400
24,500
1,653
รวมหมวดรำยได้จำกทุน
หมวดภำษีจัดสรร
รายรับ..........................................................
12,617,638.25 14,731,738.85 15,223,975.46 15,611,979.89
รวมหมวดภำษีจัดสรร 12,617,638.25 14,731,738.85 15,223,975.46 15,611,979.89
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รายรับ..........................................................
8,222,782
8,541,092
9,582,168
9,124,450
8,222,782
8,541,092
9,582,168
9,124,450
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

21,544,449.21 24,216,023.30 25,671,605.64 25,839,047.95

ยอดต่ำง
(%)

ปี 2560

4.75

222,300

100

2,000

7.15

16,729,310

123.57

20,399,838

48.07

38,260,348
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง
อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น 38,260,348.- บำท แยกเป็น
รำยได้จัดเก็บเอง
หมวดภำษีอำกร
รวม
305,400 บำท
ประเภทรายรับ
1. ภาษีบารุงท้องที่
จานวน
137,400 บาท
ภาษีบารุงท้องที่ตั้งรับไว้ 137,400 ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จานวน
120,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดินตั้งรับไว้ จานวน 120,000 บาท ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ฐานของปีที่
ผ่านมาเป็นเกณฑ์
3. ภาษีป้าย
จานวน
46,000 บาท
ภาษีป้ายตั้งรับไว้จานวน 46,000 บาท ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
4. อากรฆ่าสัตว์
จานวน
2,000 บาท
ค่าอากรฆ่าสัตว์ตั้งรับไว้ จานวน 2,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต
รวม
231,500 บำท
ประเภทรายรับ
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ จานวน
3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ ตั้งรับไว้จานวน 3,000 บาท ประมาณการไว้
เท่ากับที่ผ่านมา
2. ค่าธรรมเนียมกับการควบคุมอาคาร
จานวน
5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมกับการควบคุมอาคาร ตั้งรับไว้จานวน 5,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
3. ค่าธรรมเนียมการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จานวน
190,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งรับไว้จานวน 190,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากใช้ฐานของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
จานวน
2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งรับไว้จานวน 2,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
5. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
จานวน
1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตั้งรับไว้ 1,000 บาท ประมาณการใหม่โดยใช้ฐานปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
6. ค่าปรับผู้กระทาผิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดรถยนต์
จานวน
2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทาผิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดรถยนต์ ตั้งรับไว้จานวน 2,000 บาท ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
7. ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจร
จานวน
12,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจร ตั้งรับไว้จานวน 12,000 บาท ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ฐาน
ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
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- 24 8. ค่าปรับผู้กระทาผิดสัญญา
จานวน
10,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทาผิดสัญญา ตั้งรับไว้จานวน 10,000 บาท ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
9. ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายข้อบัญญัติท้องถิ่น
จานวน
1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายข้อบัญญัติท้องถิ่น ตั้งรับไว้จานวน 1,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
10. ค่าปรับอื่น ๆ
จานวน
500 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ ตั้งรับไว้จานวน 500 บาท ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
11. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
จานวน
4,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข ตั้งรับไว้จานวน 4,000 บาท ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ฐาน
ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
12. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จานวน
1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งรับไว้จานวน 1,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
รวม
370,000 บำท
ประเภทรายรับ
1. รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน
370,000 บาท
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งรับไว้จานวน 370,000 บาท ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ฐานของปี
ที่ผ่านมา
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
ประเภทรายรับ

รวม
จานวน

-

บำท
บาท

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
รวม
222,300 บำท
ประเภทรายรับ
1. เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
จานวน
1,300 บาท
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งรับไว้จานวน 1,300 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
2. ค่าขายแบบแปลน
จานวน
200,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน ตั้งรับไว้จานวน 200,000 บาท ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ฐานของปีที่ผ่านมาเป็น
เกณฑ์
3. ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
จานวน
1,000 บาท
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร ตั้งรับไว้จานวน 1,000 บาท ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
จานวน
20,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ตั้งรับไว้จานวน 20,000 บาท ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
หมวดรำยได้จำกทุน
รวม
2,000 บำท
ประเภทรายรับ
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
จานวน
2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตั้งรับไว้จานวน 2,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
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- 25 รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภำษีจัดสรร
รวม
16,729,310 บำท
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
จานวน
600,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ตั้งรับไว้จานวน 600,000 บาท ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ฐานของปี
ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กาหนดแผนฯ
จานวน
8,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งรับไว้จานวน 8,000,000 บาท ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
จานวน
2,700,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ตั้งรับไว้ จานวน 2,700,000 บาท ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ฐานของปีที่ผ่านมา
เป็นเกณฑ์
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จานวน
73,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะตั้งรับไว้จานวน 73,000 บาท ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ฐานของปีที่ผ่านมาเป็น
เกณฑ์
5. ภาษีสรรพสามิต
จานวน
2,600,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ตั้งรับไว้จานวน 2,600,000 บาท ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ฐานของปีที่ผ่านมา
เป็นเกณฑ์
6. ภาษีสุรา
จานวน
1,450,000 บาท
ภาษีสุรา ตั้งรับไว้จานวน 1,450,000 บาท ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ฐานของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
จานวน
1,149,310 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ตั้งรับไว้จานวน 1,149,310 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
8. ค่าภาคหลวงและธรรมเนียมป่าไม้
จานวน
10,000 บาท
ค่าภาคหลวงและธรรมเนียมป่าไม้ ตั้งรับไว้จานวน 10,000 บาท ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
9. ภาษีค่าภาคหลวงแร่
จานวน
44,000 บาท
ภาษีค่าภาคหลวงแร่ ตั้งรับไว้จานวน 44,000 บาท ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
10. ภาษีค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
จานวน
103,000 บาท
ภาษีค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตั้งรับไว้จานวน 103,000 บาท ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
20,399,838 บำท
ประเภทรายรับ
1. เงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน
20,399,838 บาท
ตั้งรับไว้จานวน 20,399,838 บาท ประมาณการ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปฏิบัติตามหนังสือซักซ้อมการ
จัดทางบประมาณปี 2560 ให้ประมาณการเงินอุดหนุนที่กาหนดวัตถุประสงค์บางรายการเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้นามาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
รำยจ่ำยจริง
ปี 2555
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

7,778,524.40 9,025,545.73 9,824,217.65 10,837,927.19
64,400
22,400
100,168
49,600
3,258,961.60 3,309,193.44 3,827,867.86 3,815,707.13
271,938
278,145
358,200
78,300
541,694
769,040 1,240,940.40 1,382,512.70
3,163,921.12
2,759,483 1,971,688.77 1,599,113.15
57,500
154,140
86,000
39,800
343,930
365,190
599,195
597,513
2,129,000
2,814,000
3,020,240
2,852,280
5,000
10,000
548,939
521,987
720,456
765,617
18,158,808.12 20,019,124.17 21,753,973.68 22,034,370.17

ปี 2559
10,783,220
80,000
5,989,050
320,000
1,475,000
2,754,000
325,000
687,000
2,756,000
50,000
940,268
26,159,538

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)
11.65
105.00
5.17
12.50
7.57
1.35
40.00
-23.28
26.99
100.00

12,040,530
164,000
6,298,980
360,000
1,586,733
2,791,334
455,000
527,000
3,500,000
100,000

1009.97
46.25

10,436,771
38,260,348

ปี 2560
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกกแดง
อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,260,348.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป
(หน่วยงำน สำนักงำนปลัด อบต.)
งำนบริหำรทั่วไป
รวม
9,965,730 บำท
งบบุคลำกร
รวม
7,440,700 บำท
หมวดรำยจ่ำย เงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำและค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
7,440,700 บำท
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)
จานวน
3,607,920 บาท
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนนายก/รองนายก ค่าตอบแทน ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนฝ่ายการเมือง
จานวน 12 เดือน ดังนี้
1. เงินเดือน นำยก อบต./รองนำยก อบต.
เป็นเงิน
514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก อบต.จานวน 20,400 บาท/เดือน
รองนายก อบต. จานวน 2 อัตรา อัตราละ 11,220 บาท/เดือน
2. เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก อบต./รองนำยก อบต. เป็นเงิน
42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง นายก อบต.จานวน 1,750 บาท/เดือน รองนายก อบต.
จานวน 2 อัตรา อัตราละ 880 บาท/เดือน
3. เงินค่ำตอบแทนพิเศษตำแหน่งนำยก อบต./รองนำยก อบต. เป็นเงิน
42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตาแหน่ง นายก อบต.จานวน 1,750 บาท/เดือน รองนายก อบต.
จานวน 2 อัตรา อัตราละ 880 บาท/เดือน
4. เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยก อบต. เดือนละ 7,200 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
5. เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำ อบต.
เป็นเงิน 2,923,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
- ประธานสภา อบต.
เดือนละ 11,220 บาท จานวน 12 เดือน
- รองประธานสภา อบต.
เดือนละ
9,180 บาท จานวน 12 เดือน
- เลขานุการสภา อบต.
เดือนละ
7,200 บาท จานวน 12 เดือน
- สมาชิกสภา อบต.จานวน 30 คน เดือนละ
7,200 บาท/คน จานวน 12 เดือน
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- 28 เงินเดือน(ฝ่ำยประจำ)
รวม
3,832,780 บาท
- ประเภทรำยจ่ำย เงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
เป็นเงิน
2,682,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 9 อัตรา ได้แก่ ปลัด อบต. 1 อัตรา
รองปลัดอบต.1 อัตรา หัวหน้าสานักปลัด 1 อัตรา, นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1 อัตรา,นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา, เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา, นิติกร 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และจ่ายเป็นเงินเดือนประจาปี เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี เงินเพิ่มต่างๆ
จานวน 12 เดือน ของพนักงานส่วนตาบล
- ประเภท เงินประจำตำแหน่ง
เป็นเงิน
252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ปลัด อบต. เงินประจาตาแหน่งรองปลัด อบต.
และเงินประจาตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดและผู้มีสิทธิ
- ประเภท เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนตำบล
เป็นเงิน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและผู้มีสิทธิ
- ประเภทค่ำจ้ำงประจำ
เป็นเงิน
170,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจา,เงินปรับปรุงค่าจ้างประจา เงินเพิ่มต่างๆ 12 เดือนของลูกจ้างประจาของ
นักการ
1. ค่าจ้างลูกจ้างประจาของนักการ
เป็นเงิน
165,120 บาท
2. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจาของนักการ
เป็นเงิน
5,700 บาท
- ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เป็นเงิน
717,720
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินปรับปรุงค่าตอบแทน เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12 เดือน
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตาแหน่ง คือ พนักงานขับรถยนต์,พนักงานขับรถขยะ
และคนงานประจารถขยะ
เป็นเงิน
438,240
2. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
เป็นเงิน
39,480
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 2 ตาแหน่ง
เป็นเงิน
216,000
คนงานทั่วไป,คนงานประจารถขยะ
4. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป,คนงานประจารถขยะ
เป็นเงิน
24,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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- 29 งบดำเนินงำน
รวม
2,395,030 บาท
หมวดรำยจ่ำยค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
2,120,000 บาท
ประเภทรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน
จำนวน
180,000 บำท
1. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล
และผู้บริหารตามสิทธิที่กฎหมายกาหนด
เป็นเงิน
30,000 บาท
2. ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานด้านความ
เจ็บป่วยนอกเวลาราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินทาขวัญ
ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เงินโบนัสพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ อบต. เป็นต้น
เป็นเงิน
120,000 บาท
3. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของผู้มีสิทธิในอัตราตามกฎหมายกาหนด
เป็นเงิน
10,000 บาท
4. ค่ำเช่ำบ้ำน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าซื้ออื่นๆ ให้พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิ
เบิกได้
เป็นเงิน
20,000 บาท

แยกเป็น

ค่ำใช้สอย
1. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรบริกำร
- ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน
จำนวน
เป็นเงิน

1,390,000 บำท
756,000 บำท
756,000 บาท

2. ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ของ อบต.
เป็นเงิน
90,000 บาท
แยกเป็น

3. รับรองและพิธีกำร
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- ค่ารับรองในการประชุมสภา อบต.

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

30,000 บาท
10,000 บาท
20,000 บาท

4. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จานวน
514,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา สมาชิกสภา อบต.ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตาบล
,ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรโดยเป็นค่า ลงทะเบียน ค่าบริหารจัดการทั้งโดย
อบต.ดาเนินการหรือ หน่วยงานอื่นจัดอบรม เป็นเงิน
180,000 บาท
4.2 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการสาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปอบรมสัมมนา พนักงานส่วนตาบล, พนักงานจ้าง,
ผู้บริหาร , สมาชิกสภา หรือผูไ้ ด้รับคาสั่งไปราชการ เป็นเงิน
150,000 บาท
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- 30 4.3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561
– 2563 ) และทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจาปี 2560 เพื่อนาข้อมูลมาจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นเงิน
20,000 บาท
4.4 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้ง
เป็นเงิน
144,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตาแหน่งที่ว่าง และกรณีที่ กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประประชาชนทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทาง
เมืองในการเลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว.
4.5 ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลหรือหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือตามอานาจหน้าที่ของ อปท. เช่น การบริหารจัดการขยะ ฯลฯ
เป็นเงิน
20,000 บาท

ค่ำวัสดุ
จำนวน
550,000 บำท
1. วัสดุสำนักงำน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ, แฟ้ม, ปากกา,
ดินสอ, สิ่งพิมพ์ต่างๆ, ธงชาติ, ธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ
เป็นเงิน
100,000 บาท
2. วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวในสานักงาน เช่น แปรง ไม้กวาด,
สบู่, ผงซักฟอก, มีด, ถ้วย ฯลฯ
เป็นเงิน
30,000 บาท
3. วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ, สายไฟ, บัลลาส
, สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ
เป็นเงิน
10,000 บาท
4. วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง สาหรับใช้ใน
ราชการของ อบต. ทุกประเภทเช่นค่าเดินทางไปราชการเก็บขยะ ฯลฯ เป็นเงิน
350,000 บาท
5. วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น สี พู่กันฟิล์ม โปสเตอร์ฯลฯ
เป็นเงิน
10,000 บาท
6. วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น ยางนอก, ยางใน, สายไมล์,
หัวเทียน, น้ากลั่น, แบตเตอรี่ สายพาน ฯลฯ
เป็นเงิน
50,000 บาท
หมวดรำยจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
275,030 บำท
ประเภทรำยจ่ำย
1. ค่ำไฟฟ้ำสำนักงำน เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นเงิน
150,000 บาท
2. ค่ำโทรศัพท์และค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สานักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าเช่า Sever ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (go.th)
ค่าเช่าเครือข่ายและค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ
เป็นเงิน
100,000 บาท
3. ค่ำไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรเลขค่าธนาณัติ ซื้อดวงตราไปรษณีย์
เป็นเงิน
15,030 บาท
4. ค่ำไฟฟ้ำสำธำรณะส่องสว่ำง เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในเขตตาบล
เป็นเงิน
10,000 บาท
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- 31 งบลงทุน
รวม
100,000 บำท
หมวดรำยจ่ำยครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม
100,000 บำท
ประเภทรำยจ่ำยค่ำครุภัณฑ์
1. ค่ำครุภัณฑ์สำนักงำน
จำนวน
34,000 บำท
1.1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ มีฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5 จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 28,000 บาท
1.2 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน แบบบานเลื่อน จานวน 1 หลัง
เป็นเงิน 6,000 บาท
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน
66,000 บำท
2.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 25,000 บาท
2.2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 25,000 บาท
2.3 เครื่องปริ้นเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดา/สี ) จานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท
งบรำยจ่ำยอื่น
รวม
15,000 บำท
หมวดรำยจ่ำยอื่น
ประเภทรำยจ่ำยอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสาหรับการประเมิน อบต. ในการให้บริการประชาชน
เป็นเงิน 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
หมวดงบเงินอุดหนุน
รวม
15,000 บำท
1. อุดหนุนท้องถิ่นอื่น สาหรับจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลระดับอาเภอ
เป็นเงิน 15,000 บาท
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แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป
(หน่วยงำน กองคลัง)
งำนบริหำรทั่วไป
งบบุคลำกร
หมวดรำยจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำและค่ำจ้ำงชั่วครำว
ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือน(ฝ่ำยประจำ)

ตั้งไว้รวม
รวม
รวม
รวม
จำนวน

2,074,800
1,409,600.1,359,600.1,359,600.1,359,600.-

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

ประเภทเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
1,100,880.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจาปี เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
คลัง) 1 อัตรา, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา, เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา,
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา จานวน 12 เดือน
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง
จานวน
42,000.- บาท
เพื่อจ่ายเงินประจาตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) จานวน 12 เดือน
ประเภทเงินเพิ่มค่ำครองชีพพนักงำนส่วนตำบล
จานวน
57,300.- บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตาบล จานวน 12 เดือน
ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จานวน
156,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและปรับค่าตอบแทนประจาปี พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี จานวน 12 เดือน
ประเภทเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว
จานวน
3,420.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จานวน 12 เดือน
งบดำเนินงำน
รวม
50,000.- บาท
หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
50,000.- บาท
ประเภทรำยจ่ำยค่ำตอบแทน
รวมเป็นเงิน
50,000.- บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่ อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วย
(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง,ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นเงินรางวัล
(โบนัส) แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ อบต. ฯลฯ
จานวน
40,000.- บาท
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
จานวน
8,000.- บาท
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
2,000.- บาท
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งำนบริหำรงำนคลัง
รวม
665,200.- บำท
งบดำเนินงำน
รวม
557,000.- บำท
หมวดรำยจ่ำยค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
557,000.- บำท
ค่ำใช้สอย
รวมเป็นเงิน
524,000.- บาท
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ
เป็นเงิน
384,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นค่าจ้างเหมาบริการสแกนภาพ
ระวางแผนที่พร้อมคัดลอกข้อมูลที่ดิน,ค่าคัดลอกลายระวางแผนที่,ค่าจัดทาแผนที่แสดงแบ่งเขตแบบรายโซนบล็อก
ล็อต ค่าจ้างคัดลอกข้อมูลที่ดิน,ค่าจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการแผนที่ภาษี ฯ ,
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่,ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน,ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น
การเดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทาแผนที่ภาษี,การฝึกอบรม,ค่าน้ามันเชื้อเพลิง,ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
เป็นเงิน 300,000.-บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน 84,000.- บาท
2. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินสานักงาน
เป็นเงิน
20,000.- บาท
3. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เป็นเงิน 120,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตาบลหรือผู้ได้รับคาสั่งสาหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จานวน 120,000.- บาท
ค่ำวัสดุ
รวมเป็นเงิน
33,000.- บำท
4. วัสดุสานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ และวัสดุอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
เป็นเงิน
20,000.- บาท
5. วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นดิสก์ ผ้าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หัวพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
เป็นเงิน
13,000.- บาท
งบลงทุน
รวมเป็นเงิน
108,200.- บาท
หมวดรำยจ่ำยค่ำครุภัณฑ์ค่ำที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง
เป็นเงิน
108,200.- บาท
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์สำนักงำน
เป็นเงิน
12,000.- บำท
1.1 เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 2 หลัง เป็นเงิน 12,000 บาท
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เป็นเงิน
96,200.- บำท
2.1 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) จานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 42,000.- บาท
2.2. เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 29,000.- บาท
2.3 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 22,000.- บาท
2.4 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 3,200.- บาท
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
(หน่วยงำน สำนักงำนปลัด อบต.)
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม
164,000 บำท
งบดำเนินงำน
รวม
164,000 บำท
หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รวม
164,000 บำท
ประเภทรายจ่าย
ค่ำใช้สอย
จำนวน
160,000 บำท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ
เป็นเงิน
30,000 บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. เป็นเงิน
70,000 บาท
1.3 ค่าใช่จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นเงิน
ค่ำวัสดุ
จำนวน
1. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
เป็นเงิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้าดับเพลิงในกิจการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

60,000 บาท
4,000 บำท
4,000 บาท
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แผนงำน กำรศึกษำ
(หน่วยงำนกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
ตั้งรวมไว้
6,298,980 แยกเป็น
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
รวม
1,979,100 บำท
งบบุคลำกร
รวม
1,461,700 บำท
หมวดรำยจ่ำย เงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำและค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
1,461,700 บำท
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
จำนวน
1,461,700 บำท
- ประเภทเงินเดือนพนักงำน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ เงินประจาตาแหน่ง ตามสิทธิที่กฎหมายกาหนดของพนักงาน
ส่วนตาบล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น),
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จานวน 12 เดือน จานวน 691,320 บาท
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเงินประจาตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 12 เดือน
จานวน 42,000 บาท
- ประเภทค่ำตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินปรับเพิ่ม
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จานวน 12 เดือน
จานวน 83,920 บาท
- เงินสมทบค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในส่วนที่เกินจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 59,920 บาท
- เงินสมทบเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ใน
ส่วนที่เกินจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 24,000 บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงำน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ เงินประจาตาแหน่ง ตามสิทธิที่กฎหมายกาหนดของพนักงาน
ส่วนตาบล ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ,ครู จานวน 12 เดือน
จานวน 507,660 บาท
- ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทน เงินปรับเพิ่มค่าตอบแทน เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 12 เดือน
จานวน 136,800 บาท
- เงินค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
จานวน 112,800 บาท
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
จานวน 24,000 บาท
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- 36 งบดำเนินงำน
รวม
517,400 บำท
หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รวม
517,400 บำท
ประเภทรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน
จำนวน
140,400 บำท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานด้านความ
เจ็บป่วยนอกเวลาราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ฯลฯ) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งเงินทาขวัญ
ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเงินรางวัล(โบนัส) แก่พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง ของ อบต.
จานวน
95,000 บาท
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้
มีสิทธิ์ตามอัตรากฎหมายกาหนด
จานวน
7,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลหรือ
ผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายกาหนด
จานวน
15,000 บาท
4. ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลหรือผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายกาหนด
จานวน
23,400 บาท
ค่ำใช้สอย
จานวน
367,000 บาท
5. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เป็นเงิน 50,000 บาท
- ค่าของรางวัล หรือถ้วยรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจาเป็นและเหมาะสม เช่น งาน
วันเด็ก การประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เป็นเงิน 35,000 บาท
6. ค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษและกลุ่มภาษาอาเซียนแก่
เด็ก เยาวชน ช่วงภาคฤดูร้อน
จานวน
30,000 บาท
7. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
252,000 บาท
ค่ำวัสดุ
จานวน
10,000 บาท
8. ค่าวัสดุสานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอฯลฯ
จานวน
10,000 บาท
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- 37 งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
จำนวน
4,291,880 บำท
งบดำเนินงำน
จำนวน
1,934,880 บำท
หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
จำนวน
1,926,880 บำท
ประเภทรำยจ่ำย
ค่ำใช้สอย
จำนวน
753,700 บำท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
753,700 บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตาบล
ท่ากกแดง
จานวน
5,000 บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 9
จานวน 280,000 บาท
1.3 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 9
จานวน 85,000 บาท
1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก,ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 9
จานวน 10,000 บาท
1.5 ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จานวน 373,700 บาท
- ค่าใช้จ่ายเพื่ออาหารกลางวันสาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิ้ง หมู่ 2
เป็นเงิน 274,400 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก,ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิ้ง หมู่ 2
เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิ้ง หมู่ 2
เป็นเงิน 83,300 บาท
- เพื่อจ่ายสมทบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก,ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหิ้ง หมู่ 2 เป็นเงิน 10,000 บาท
ค่ำวัสดุ
จำนวน
1,173,180
1. ค่าอาหารเสริม(นม)ให้นักเรียนสาหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ และ ศพด.ม. 2
จานวน
1,050,000
2. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 9
จานวน
103,180
3. วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่
ตาบลท่ากกแดง เช่น จาน ถ้วย ช้อน ไม้กวาด ฯลฯ
จานวน
20,000
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หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
ประเภทรำยจ่ำย
1. ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิ้ง
2. ค่าน้าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิ้ง

รวม

8,000 บำท

จานวน
จานวน

5,000 บาท
3,000 บาท

งบลงทุน
รวม
227,000 บำท
หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม
227,000 บำท
ประเภทรำยจ่ำย
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
จำนวน
200,000 บำท
1. เพื่อเป็นค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิ้ง
จำนวน
200,000 บำท
ค่าครุภัณฑ์
จานวน
27,000 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.1 จัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง จานวน 17,000 บาท
1.2 จัดซื้อเครื่องเล่น ซีดี,ดีวีดี
จานวน 1 เครื่อง จานวน 5,000 บาท
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยวิธีประหยัด เนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
2. ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
2.1 เพื่อจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จานวน 2 ตัว
จานวน 5,000 บาท
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- 39 งบเงินอุดหนุน
รวม
2,130,000 บำท
หมวดงบเงินอุดหนุน
รวม
2,130,000 บำท
ประเภทรำยจ่ำย
งบเงินอุดหนุน
จำนวน
2,130,000 บำท
1. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลท่ากกแดงสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน คือ โรงเรียน
บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม, โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง, โรงเรียนบ้านท่ากกแดง, โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง, โรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองหิ้ง
จานวน
2,000,000 บาท
2. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ คือ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม,โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง,โรงเรียน
บ้านท่ากกแดง,โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง,โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง เพื่อกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ในสังคมให้มีความสุข ตามความเหมาะสมของแต่ละแห่ง
จานวน
40,000 บาท
3. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลท่ากกแดง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่
ตาบลท่ากกแดง เช่น อบรม เข้าค่าย ฯลฯ
จานวน
30,000 บาท
4. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนท่ากกแดง - ท่าสะอาด เพื่อจัดกิจกรรมจัดงานมหกรรมทางวิชาการ
จานวน
20,000 บาท
5. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลท่ากกแดง เพื่อกิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม วัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมผู้เรียน ในด้านคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้นาไปใช้ในการ
ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามความเหมาะสมของแต่ละแห่ง
จานวน
15,000 บาท
6. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ คือ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม,โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง,โรงเรียน
บ้านท่ากกแดง,โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง,โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา แห่งละ 5,000 บาท
จานวน
25,000 บาท
งำนระดับมัธยมศึกษำ
รวม
28,000
หมวดงบเงินอุดหนุน
รวม
28,000
ประเภทรำยจ่ำย
งบเงินอุดหนุน
จำนวน
28,000
1. อุดหนุนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา เพื่อกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ จานวน 8,000
2. อุดหนุนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาเพื่อกิจกรรมแข่งขันวิชาการ
จานวน 15,000
3. อุดหนุนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาเพื่อจัดกิจกรรม/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน/สถานศึกษา
จานวน 5,000
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แผนงำนสำธำรณสุข
(หน่วยงำน สำนักงำนปลัด อบต.)
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น
รวม
งบดำเนินงำน
รวม
หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รวม
ประเภทรายจ่าย
ค่ำวัสดุ
จานวน
1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ายาเคมีสาหรับพ่นหมอกควันในการกาจัดยุงลาย
เป็นเงิน
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท สาหรับป้องกันลูกน้ายุงลาย
เป็นเงิน
1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเงิน

360,000 บำท
120,000 บำท
120,000 บำท
120,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
รวม
240,000 บำท
หมวดงบเงินอุดหนุน
จำนวน
240,000 บำท
ประเภทรายจ่าย
1. อุดหนุนสาหรับการบริการด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.
จานวน 16 หมู่บ้านๆ ละ 15,000 บาท
เป็นเงิน
240,000 บาท
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แผนงำนสังคมสงเครำะห์
(หน่วยงำน กองสวัสดิกำรสังคม)
ตั้งไว้รวม
รวม
รวม
รวม
จำนวน

1,586,733
1,441,733
1,284,000
1,284,000
1,284,000

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

1. งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์
งบบุคลำกร
หมวดรำยจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำและค่ำครองชีพชั่วครำว
ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
- ประเภทเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ
ตามสิทธิ์ที่กฎหมายกาหนดของพนักงานส่วนตาบล ดังนี้ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม, นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน, นักวิชาการเกษตร และนักพัฒนาชุมชน จานวน 12 เดือน จานวน 1,242,000 บาท
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเงินประจาตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม จานวน 12 เดือน จานวน 42,000 บาท
งบดำเนินงำน
หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ประเภทรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ (แพทย์
พยาบาล ทันตแพทย์) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินทาขวัญ
ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราวและค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเงินรางวัล(โบนัส)
แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ อบต.เป็นต้น
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่าย
เป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้มีสิทธิในอัตรากฎหมายกาหนด

รวม
รวม

157,733 บาท
157,733 บาท

จำนวน
เป็นเงิน

97,000 บำท
92,000 บาท

เป็นเงิน

5,000 บาท

ค่ำใช้สอย
3. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน
เป็นเงิน

50,000 บำท
50,000 บาท

ค่ำวัสดุ
4. วัสดุสานักงาน เพื่อจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ

จำนวน
เป็นเงิน

10,733 บำท
10,733 บาท
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งบดำเนินงำน
หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
ค่ำใช้สอย
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจาปี 2560

รวม
รวม
รวม
จำนวน
เป็นเงิน

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
เป็นเงิน
ชีวิตคนพิการในเขตตาบลท่ากกแดง
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่อง
เป็นเงิน
โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (วัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ)
งบเงินอุดหนุน
หมวดงบเงินอุดหนุน
ประเภทรำยจ่ำย
- อุดหนุนกาชาด จังหวัดบึงกาฬ เพื่อกิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส
- อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอเซกา เพื่อกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

145,000
115,000
115,000
115,000

บาท
บาท
บาท
บาท

65,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท

รวม

30,000 บาท

เป็นเงิน

20,000 บาท

เป็นเงิน

10,000 บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560

- 43 -

แผนงำนเคหะและชุมชน
(หน่วยงำน กองช่ำง)
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลำกร
หมวดรำยจ่ำย เงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำและค่ำจ้ำงชั่วครำว
ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)

ตั้งรวมไว้
รวม
รวม
จำนวน

3,041,334
865,334
865,334
865,334

บำท
บำท
บำท
บำท

- ประเภท เงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
เป็นเงิน
521,574 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามสิทธิที่กฎหมายกาหนดของพนักงานส่วน
ตาบล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น), นายช่างโยธา, เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จานวน 12 เดือน
- ประเภท เงินประจำตำแหน่ง
เป็นเงิน
42,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินประจาตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จานวน 12 เดือน
- ประเภท เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนตำบล
เป็นเงิน
11,760 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มสาหรับการสู้รบ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จานวน 12 เดือน เดือนละ 980 บาท
- ประเภท ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เป็นเงิน
290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินปรับปรุงค่าตอบแทน เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
จานวน 12 เดือน
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เป็นเงิน 276,140 บาท
2. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เป็นเงิน 13,860 บาท
งบดำเนินงำน
รวม
550,000 บำท
หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รวม
550,000 บำท
ค่ำตอบแทน
จานวน
145,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่ อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วย
(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ) ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง,ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นเงินรางวัล
(โบนั ส ) แก่พนั กงานส่ วนตาบลและพนั กงานจ้างของ อบต. ฯลฯ และค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือยืมจาก
พนักงาน ข้าราชการอื่นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกับ อบต.
เป็นเงิน
120,000 บาท
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของผู้มีสิทธิในอัตราตามกฎหมายกาหนด
เป็นเงิน
10,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
กาหนด
เป็นเงิน
15,000 บาท
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ค่ำใช้สอย
จำนวน
90,000 บำท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าจ้างบริการต่าง ๆและระวางปรับปรุงแนวเขตพื้นที่
อบต.ท่ากกแดง หรือแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ฯลฯ
เป็นเงิน
60,000 บาท
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ เป็นเงิน 30,000 บาท
- ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนฯ
เป็นเงิน 30,000 บาท
ค่ำวัสดุ
จำนวน
315,000 บำท
1. วัสดุสานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด ดินสอ แฟ้ม
เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
เป็นเงิน
30,000 บาท
2. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้ต่างๆ เช่นสี พู่กันกระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ
เป็นเงิน
10,000 บาท
3. ค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลาส ฟิวส์ฯลฯ สาหรับ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบประปา ทั้งในสานักงานและตามที่สาธารณะต่าง ๆ ในตาบลที่ใช้ประโยชน์ส่วนรวม
เป็นเงิน
85,000 บาท
4. วัสดุก่อสร้าง
เป็นเงิน
170,000 บาท
4.1 จัดซื้ออิฐ หิน ปูนทราย ไม้ เพื่อซื้อวัสดุเพื่อใช้ในองค์กรและใช้ในการสร้างและซ่อมแซมบ้าน
สาหรับนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน
เป็นเงิน
150,000 บาท
4.2 จัดซื้อท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สาหรับไว้ใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
ทั้งในสานักงานและสาธารณประโยชน์ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เป็นเงิน 20,000 บาท
5. วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นดิสก์ ผ้าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หัวพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์
หมึกเครื่องถ่ายเอกสารฯลฯ
เป็นเงิน
20,000 บาท
งบลงทุน
รวม
876,000 บำท
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม
876,000 บำท
ประเภทรำยจ่ำย ค่ำครุภัณฑ์
รวม
92,000 บาท
1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
เป็นเงิน
92,000 บาท
เพื่อจัดซื้อปั๊มน้าซัมเมอร์ส ขนาด 1 แรงม้าพร้อมชุดควบคุม จานวน 2 เครื่อง และขนาด 1.5
แรงม้า จานวน 2 เครื่องพร้อมชุดควบคุม พร้อมอุปกรณ์
เป็นเงิน
62,000 บาท
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
30,000 บาท
ประเภทรำยจ่ำย ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม
784,000 บำท
1. ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตาบลท่ากกแดง (ตามสภาพพื้นที่จริง) ขนาด/ระยะทาง
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 12,000 เมตร
เป็นเงิน
500,000 บาท
2. ค่าสร้างโรงจอดรถเพื่อบริการประชาชนผู้ที่มาติดต่องานราชการ ณ อบต.ท่ากกแดง (ตามแบบ
ที่ อบต.กาหนด)
เป็นเงิน
200,000 บาท
3. ค่าซ่อมแซมโครงหลังคาห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง(ตามแบบ อบต.ท่ากกแดง
กาหนด)
เป็นเงิน
84,000 บาท
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- 45 งำนไฟฟ้ำถนน
รวม
750,000
งบเงินอุดหนุน
รวม
750,000
หมวดงบเงินอุดหนุน
ประเภทรำยจ่ำย
1. อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดบึงกาฬ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม. 11
บ้านท่ากกแดงเหนือ ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เป็นเงิน
250,000
2. อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดบึงกาฬ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14
บ้านท่ากกแดงกลาง ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เป็นเงิน
250,000
3. อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดบึงกาฬ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์น้อย
ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เป็นเงิน
250,000
(ทั้งหมดปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 26, 28)
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บาท

- 46 -

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
(หน่วยงำน กองสวัสดิกำรสังคม)
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงำน
หมวดรำยจ่ำยค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ประเภทรำยจ่ำย
ค่ำใช้สอย
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ แยกเป็นรายละเอียดดังนี้
1.1 ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ประชาชนในเขต
ตาบลท่ากกแดง
1.2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ “1 ตาบล 1 แผนแม่บทชุมชน
พึ่งตนเอง” เพื่อเสริมร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
ตาบลท่ากกแดง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหาร
จัดการกลุ่ม
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมภาวะผู้นาและพัฒนาบทบาทใน
ด้านต่างๆ แก่สตรีในตาบลท่ากกแดง
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยเรียน ภายในตาบลท่ากกแดง
งบเงินอุดหนุน
รวม
หมวดงบเงินอุดหนุน
ประเภทรำยจ่ำย
1. อุดหนุนกลุ่มอาชีพราษฎรตามแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตตาบลท่ากกแดง
2. อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลท่ากกแดงเพื่อส่งเสริม
กิจกรรมของศูนย์ฯสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว
3.
3. อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตาบลท่ากกแดง เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและพัฒนายิ่งขึ้น
4.
4. อุดหนุนสานักงานจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการวันยางพาราบึงกาฬ
ประจาปี 2560
5. อุดหนุนส่วนราชการอื่น ตามโครงการเตรียมรับเสด็จ

รวม
รวม
รวม

455,000 บาท
215,000 บาท
215,000 บำท

จำนวน
เป็นเงิน

215,000 บำท
215,000 บาท

เป็นเงิน

70,000 บาท

เป็นเงิน

30,000 บาท

เป็นเงิน

25,000 บาท

เป็นเงิน

30,000 บาท

เป็นเงิน

60,000 บาท
240,000 บำท

เป็นเงิน

80,000 บาท

เป็นเงิน

20,000 บาท

เป็นเงิน

50,000 บาท

เป็นเงิน

40,000 บาท

เป็นเงิน

50,000 บาท
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แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
(หน่วยงำนกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
ตั้งรวมไว้

งำนกีฬำและนันทนำกำร
งบดำเนินงำน
หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ประเภทรำยจ่ำย
ค่ำใช้สอย
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รวม
รวม
รวม
จานวน

527,000
250,000
250,000
250,000

บำท
บำท
บำท
บำท

250,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเงิน 50,000 บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาตาบล สาหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป เป็นเงิน 200,000 บาท
งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
277,000 บาท
งบดำเนินงำน
รวม
140,000 บาท
หมวดรำยจ่ำย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รวม
140,000 บาท
ประเภทรำยจ่ำย
ค่ำใช้สอย
จานวน
140,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสาคัญต่างๆและงานประเพณีท้องถิ่นของระดับตาบล แยกเป็น
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และ 12 สิงหาคม 20,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งเรือประเพณีตาบลท่ากกแดง เป็นเงิน 120,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
รวม
137,000
หมวดงบเงินอุดหนุน
รวม
137,000
ประเภทรำยจ่ำย
1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เพื่อดาเนินโครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา
เป็นเงิน
105,000
2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เพื่อดาเนินการโครงการเทศกาลวันสงกรานต์
เป็นเงิน
32,000

บำท
บำท
บาท
บาท
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แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(หน่วยงำน กองช่ำง)
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
งบลงทุน
หมวดรำยจ่ำยค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

รวม
รวม

3,250,000 บำท
3,250,000 บำท

1. ประเภทรำงระบำยน้ำ โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. จากบ้านนายอินตา หงษามนุษย์ ถึงบ้าน
นายเวช อินเสน หมู่ที่ 1 บ้านท่ากกแดง ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนาด 0.40 X 1.00
เมตร ยาว 150 เมตร (ไม่รวมบ่อพัก) (ตามแบบ อบต.ท่ากกแดงกาหนด) พร้อมป้าย 1 โครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 23)
เป็นเงิน
194,000 บำท
2. ประเภทถนน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ช่วงที่ 1 จากบ้านนายสา แก่นเท้า ถึง
นายโมก หล้าสอน ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร ช่วงที่ 2 สายศาลากลางบ้านถึง ทางหลวงหมายเลข 222
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ท่ากกแดง กาหนด)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 17)
เป็นเงิน
56,000 บำท
3. ประเภทถนน โครงการเสริมถนนลูกรังในการเกษตรรอบโคกโสกเมยจดถนนสาย 2026
ระยะทาง 4,000 เมตร บ้านหนองหิ้ง หมู่ที่ 2 ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 4,000 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นเงิน
250,000 บำท
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 19)
4. ประเภทถนน โครงการสร้างถนนคันดินรอบพื้นที่สาธารณะโนนพระทราย หมู่ที่ 3 บ้านโนน
พระทราย ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้าง เฉลี่ย 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นเงิน
250,000 บำท
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 21)
5. ประเภทถนน โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่ากกต้อง ตาบลท่ากก
แดง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ท่ากกแดงกาหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นเงิน
250,000 บำท
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 19)
6. ประเภทลำน โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. อเนกประสงค์ต่อจากพื้นที่เดิมของศาลาประชาคม
หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวแดง ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 51.5 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยว่า 824 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ท่ากกแดงกาหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 31)
เป็นเงิน
250,000 บำท
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- 49 7. ประเภทถนน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวรรค์ ตาบลท่ากก
แดง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (จากบ้านนายสงลักษณ์ ใจมั่น เป็นต้นไป) กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ท่ากกแดงกาหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 17)
เป็นเงิน
250,000 บำท
8. ประเภทท่อระบำยน้ำ โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด 0.60 X 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
ช่วง 1 บ้านนางสุบรรณ ช่วง 2 บ้านนายหลวง หมู่ที่ 8 บ้านศรีอานวยพร ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา จังหวัด
บึงกาฬ ขนาด/ระยะทาง 165 เมตร (ไม่รวมบ่อพัก) (ตามแบบ อบต.ท่ากกแดงกาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 24)
เป็นเงิน
250,000 บำท
9. ประเภทท่อระบำยน้ำ โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 X 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
จากบ้านนายสมแสง คาสิงห์นอก ถึง ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่าดอกคูณ ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ ขนาด/ระยะทาง 115 เมตร (ไม่รวมบ่อพัก) (ตามแบบ อบต.ท่ากกแดงกาหนด) พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
เป็นเงิน
133,000 บำท
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 24)
10. ประเภทถนน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในบ้านท่าดอกคูณ หมู่ที่ 9 ตาบลท่ากกแดง
อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 64 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 256 ตร.ม. (ตาม
แบบ อบต.ท่ากกแดง กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นเงิน
117,000 บำท
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 18)
11. ประเภทถนน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นโค้งนานายเรืองถึงห้วยขี้นาค บ้านหนองสิมพัฒนา
หมู่ที่ 10 ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนาด/ระยะทางกว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร ยาว 2,800 เมตร
(ตามแบบ อบต.ท่ากกแดงกาหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 20)
เป็นเงิน
250,000 บำท
12. ประเภทรำงระบำยน้ำ โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยูภายในบ้านศิริเจริญ
หมู่ที่ 12 ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนาด/ระยะทางกว้าง 0.70 เมตร ยาว 99 เมตร
(ตามแบบมาตรฐาน ท2-13) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 24)
เป็นเงิน
250,000 บำท
13. ประเภทถนน โครงการปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน จากสี่แยกบ้านนายทวี พรม
วิหาร ไปบ้านนายไพบูลย์ สีมา บ้านเนินไผ่ หมู่ที่ 13 ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนาด/
ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 232 เมตร (ตามแบบ อบต.ท่ากกแดงกาหนด)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 19)
เป็นเงิน
250,000 บำท
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นางเพชร บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 15 ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนาด/ระยะทางกว้าง 0.70
เมตร ยาว 96 เมตร (ตามแบบ อบต.ท่ากกแดง กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 24)
เป็นเงิน
250,000 บำท
15. ประเภทถนน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ช่วงที่ 1 จากศาลากลางบ้าน
บ้านโชคอานวย หมู่ที่ 16 ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ช่วงที่ 2 หลังโรงเรียนมัธยม
ขนาด/ระยะทางกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ท่ากกแดง
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1ป้าย
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 17)
เป็นเงิน
250,000 บำท
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แผนงำนกำรเกษตร
(หน่วยงำน กองสวัสดิกำรสังคม)
งำนส่งเสริมกำรเกษตร
งบดำเนินกำร
หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ประเภทรำยจ่ำย
ค่ำใช้สอย
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร
แก่ประชาชนตาบลท่ากกแดง
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ “รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน”เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

รวม
รวม

100,000 บำท
100,000 บำท

จำนวน

65,000 บำท

เป็นเงิน

25,000 บาท

เป็นเงิน

20,000 บาท

1.3 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้าจืดในแหล่งน้าสาธารณประโยชน์ ในเขต
ตาบลท่ากกแดง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เป็นเงิน

20,000 บำท

ค่ำวัสดุ
1. ค่าวัสดุการเกษตร เพื่อจัดซื้อพันธุ์พืช เช่น ต้นกล้าไม้ พันธุ์หญ้า
พันธุ์ผักฯลฯ
2. ค่าวัสดุโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ด้านการเกษตร เช่นเอกสาร
หนังสือ แผ่นป้าย แผ่นพับ ฯลฯ

จำนวน
เป็นเงิน

35,000 บำท
25,000 บาท

เป็นเงิน

10,000 บาท
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แผนงำน งบกลำง
งำนงบกลำง
จำนวน 10,436,771 บำท
หมวดรำยจ่ำย
งบกลำง
จำนวน 10,258,161 บำท
1. ค่ำเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จานวน 12 คน คนละ 500 บาท / เดือน
จานวน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)
เป็นเงิน
72,000 บาท
2. เบี้ยควำมพิกำร เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการ จานวน 298 คนๆละ
800 บาท /เดือน
จานวน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)
เป็นเงิน
2,860,800 บาท
3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 826 คน ใน อัตราขั้นบันได
จานวน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)
เป็นเงิน
6,505,200 บาท
4. เงินสำรองจ่ำย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีจาเป็นฉุกเฉิน
เป็นเงิน
607,129 บาท
(สานักปลัด)
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล (สานักปลัด)
เป็นเงิน
45,052 บาท
6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ตาแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษาฯ)
เป็นเงิน
7,980 บาท
7. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น
(สานักปลัด)
เป็นเงิน
110,000 บาท
8. เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลท่ำกกแดง
เป็นเงิน
50,000 บาท
(กองสวัสดิการสังคม)
บำเหน็จ/บำนำญ
จำนวน
178,610 บำท
1. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่ายร้อยละ1 ของประมาณการรายได้
ไม่รวมเงินอุดหนุน (สานักปลัด)
เป็นเงิน
178,610 บาท
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