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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
             

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง 

                   บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถำนะกำรคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินมสีถานะการเงิน ดังนี ้
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 22,654,924.15 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 34,630,361.75 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7,211,771.24 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอ่หนีผู้กพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ รวม 

20,461.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผกูพัน จ านวน 5 โครงการ รวม 22,797.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  2.1 รายรับจรงิ จ านวน 39,999,651.45 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 47,488.24 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จ านวน 104,782.05 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จ านวน 127,302.55 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ

กิจการพาณิชย์ 
จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 357,702.50 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 16,833,171.11 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 22,529,205.00 บาท 
  2.2 เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 524,654.00 บาท 

  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 35,106,085.27 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 12,764,747.40 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 11,176,035.00 บาท 



   งบด าเนินงาน จ านวน 6,280,653.87 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 2,852,870.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,031,779.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 524,654.00 บาท 

  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 3,711,415.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 2,181,406.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 



 ค ำแถลงงบประมำณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสงู 
อ าเภอหนองกี ่ จังหวัดบุรรีัมย ์

    

1. รำยรับ    

        

รำยรับ 
รำยรับจริง 
ปี  2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

ประมำณกำร 
ปี 2565 

รำยได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 47,488.24 62,000.00 52,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
104,782.05 276,000.00 272,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 127,302.55 192,000.00 192,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 357,702.50 70,000.00 250,000.00 
  รวมรำยได้จัดเก็บเอง 637,275.34 600,000.00 766,000.00 
รำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 16,833,171.11 19,536,000.00 19,101,000.00 
  รวมรำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
16,833,171.11 19,536,000.00 19,101,000.00 

รำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,529,205.00 21,864,000.00 23,133,000.00 
  รวมรำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
22,529,205.00 21,864,000.00 23,133,000.00 

รวม 39,999,651.45 42,000,000.00 43,000,000.00 
 



2565

2

2563 2564 2565

งบกลาง 12,764,747.40 12,655,765.00 13,954,016.00

งบบุคลากร 11,176,035.00 14,467,944.00 14,385,466.00

งบดา นินงาน 6,280,653.87 8,192,791.00 8,034,918.00

งบลงทุน 2,852,870.00 4,487,500.00 4,448,600.00

งบ งินอุดหนุน 2,031,779.00 2,196,000.00 2,177,000.00

35,106,085.27 42,000,000.00 43,000,000.00





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบลโคก ง
อา ภอ นองกี  จัง วัดบรีรัมย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทัวไป 11,010,084

แผนงานการรักษาความ งบภายใน 551,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,598,930

แผนงาน าธารณ ข 1,338,184

แผนงาน ังคม ง คราะ 1,976,088

แผนงาน ค ะและชมชน 1,500,698

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชมชน 165,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ 460,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา 4,232,500

แผนงานการ กษตร 212,900

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,954,016

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ นต บ โ
น ดบ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,954,016 13,954,016
     บ 13,954,016 13,954,016

น้ : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,652,600 0 2,139,384 7,791,984
     น ดื น (ฝ่ ื ) 1,879,920 0 0 1,879,920

     น ดื น (ฝ่ ป ) 3,772,680 0 2,139,384 5,912,064

งบดา นินงาน 2,494,400 20,000 582,000 3,096,400
     ต บแทน 658,400 0 287,000 945,400

     ใช้ 1,217,000 20,000 165,000 1,402,000

     ด 280,000 0 90,000 370,000

     ธ ณปโ 339,000 0 40,000 379,000

งบลงทุน 23,700 0 33,000 56,700
     ณฑ 23,700 0 33,000 56,700

งบ งินอุดหนุน 65,000 0 0 65,000
     น ด นน 65,000 0 0 65,000

รวม 8,235,700 20,000 2,754,384 11,010,084

น้ : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 0 163,500 163,500
     น ดื น (ฝ่ ป ) 0 163,500 163,500

งบดา นินงาน 20,100 338,000 358,100
     ใช้ 20,100 248,000 268,100

     ต บแทน 0 10,000 10,000

     ด 0 80,000 80,000

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

รวม 50,100 501,500 551,600

น้ : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 982,560 2,291,752 3,274,312
     น ดื น (ฝ่ ป ) 982,560 2,291,752 3,274,312

งบดา นินงาน 1,261,843 1,126,375 2,388,218
     ต บแทน 60,000 15,000 75,000

     ใช้ 105,000 1,111,375 1,216,375

     ด 1,096,843 0 1,096,843

งบลงทุน 14,400 0 14,400
     ณฑ 14,400 0 14,400

งบ งินอุดหนุน 0 1,922,000 1,922,000
     น ด นน 0 1,922,000 1,922,000

รวม 2,258,803 5,340,127 7,598,930

น้ : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 283,884 0 0 283,884
     น ดื น (ฝ่ ป ) 283,884 0 0 283,884

งบดา นินงาน 43,000 271,000 732,000 1,046,000
     ใช้ 30,000 58,000 682,000 770,000

     ด 10,000 213,000 50,000 273,000

     ธ ณปโ 3,000 0 0 3,000

งบลงทุน 8,300 0 0 8,300
     ณฑ 8,300 0 0 8,300

รวม 335,184 271,000 732,000 1,338,184

น้ : 5/9



แผนงานสังคมสง คราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสังคมสง คราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,590,288 0 1,590,288
     น ดื น (ฝ่ ป ) 1,590,288 0 1,590,288

งบดา นินงาน 245,000 50,000 295,000
     ต บแทน 170,000 0 170,000

     ใช้ 55,000 50,000 105,000

     ด 20,000 0 20,000

งบลงทุน 50,800 0 50,800
     ณฑ 50,800 0 50,800

งบ งินอุดหนุน 40,000 0 40,000
     น ด นน 40,000 0 40,000

รวม 1,926,088 50,000 1,976,088

น้ : 6/9



แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ รวม

งบบุคลากร 1,161,498 0 1,161,498
     น ดื น (ฝ่ ป ) 1,161,498 0 1,161,498

งบดา นินงาน 229,200 0 229,200
     ต บแทน 39,200 0 39,200

     ใช้ 120,000 0 120,000

     ด 70,000 0 70,000

งบลงทุน 10,000 100,000 110,000
     ณฑ 10,000 0 10,000

     ทดนแ ้ 0 100,000 100,000

รวม 1,400,698 100,000 1,500,698

น้ : 7/9



แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 105,000 105,000
     ใช้ 105,000 105,000

งบ งินอุดหนุน 60,000 60,000
     น ด นน 60,000 60,000

รวม 165,000 165,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน 210,000 190,000 400,000
     ใช้ 210,000 190,000 400,000

งบ งินอุดหนุน 0 60,000 60,000
     น ด นน 0 60,000 60,000

รวม 210,000 250,000 460,000

น้ : 8/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบดา นินงาน 30,000 30,000
     ใช้ 30,000 30,000

งบลงทุน 4,202,500 4,202,500
     ณฑ 2,500 2,500

     ทดนแ ้ 4,200,000 4,200,000

รวม 4,232,500 4,232,500
แผนงานการ กษตร

งานงบ งานส่ง สริมการ กษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 120,000 0 120,000
     น ดื น (ฝ่ ป ) 120,000 0 120,000

งบดา นินงาน 47,000 40,000 87,000
     ใช้ 25,000 40,000 65,000

     ด 22,000 0 22,000

งบลงทุน 5,900 0 5,900
     ณฑ 5,900 0 5,900

รวม 172,900 40,000 212,900

น้ : 9/9













รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยท่ัวไป 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลโคกสงู 
อ ำเภอหนองกี ่จังหวัดบรุีรัมย ์

        
ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  43,000,000   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 52,000 บาท 
  ภำษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง จ ำนวน 50,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บภำษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำงได ้

  

  ภำษีป้ำย จ ำนวน 1,000 บำท 
    -ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บภำษีป้ำยได้   

  อำกรกำรฆ่ำสัตว์ จ ำนวน 1,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บอำกรกำรฆ่ำ
สัตว์ได ้

  

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 272,000 บาท 
  ค่ำธรรมเนียมใบอนญุำตกำรขำยสุรำ จ ำนวน 2,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตกำรขำยสุรำได ้

  

  ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนญุำตกำรพนัน จ ำนวน 1,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
เกี่ยวกับใบอนุญำตกำรพนันได ้

  

  ค่ำธรรมเนียมเกบ็และขนมูลฝอย จ ำนวน 1,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
เก็บและขนมลูฝอยได ้

  

  ค่ำธรรมเนียมเกบ็ขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกลู จ ำนวน 3,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
เก็บขนอจุจำระหรือสิ่งปฏิกูลได ้

  

  
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนงัสอืรบัรองกำรแจ้งสถำนทีจ่ ำหน่ำย
อำหำรหรือสะสมอำหำร 

จ ำนวน 2,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้สูงกว่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนงัสอืรบัรองกำรแจ้งสถำนทีจ่ ำหน่ำย
อำหำรหรือสะสมอำหำรได ้

  

  ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกบักำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 5,000 บำท 



    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
เกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำรได ้

  

  ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนพำณิชย ์ จ ำนวน 1,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
เกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์ได้ 

  

  ค่ำปรับกำรผิดสญัญำ จ ำนวน 100,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บค่ำปรับผดิ
สัญญำได ้

  

  ค่ำปรับอื่น ๆ จ ำนวน 1,000 บำท 
    -ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บค่ำปรับอืน่ๆได้   

  
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรทีเ่ป็นอันตรำยตอ่
สุขภำพ 

จ ำนวน 100,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บค่ำใบอนญุำต
ประกอบกำรค้ำส ำหรบักจิกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพได้ 

  

  ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในทีห่รือทำงสำธำรณะ จ ำนวน 2,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บค่ำใบอนญุำต
จ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะได ้

  

  ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกบักำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 20,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้เท่ำเดิมเนือ่งจำกคำดว่ำจะจัดเก็บค่ำใบอนุญำต
เกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำรได ้

  

  ค่ำใบอนุญำตอื่น ๆ จ ำนวน 34,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้เท่ำเดิมเนือ่งจำกคำดว่ำจะจัดเก็บค่ำใบอนุญำต
อื่นๆได้ 

  

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 192,000 บาท 
  ดอกเบี้ย จ ำนวน 192,000 บำท 
    -ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะได้ดอกเบี้ย   

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 250,000 บาท 
  ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 70,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะขำยเอกสำรกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงได ้

  

  รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จ ำนวน 180,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้สูงกว่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะมีรำยไดเ้บ็ดเตล็ด
อื่น ๆ เพิ่มมำกขึ้น 

  

 

 



รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,101,000 บาท 
  ภำษีรถยนต ์ จ ำนวน 500,000 บำท 
    -ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บภำษีรถยนต์ได้   

  ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 9,500,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯได้ 

  

  ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ จ ำนวน 2,700,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 

  

  ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 70,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บภำษีธุรกจิ
เฉพำะได ้

  

  ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน 5,850,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บภำษี
สรรพสำมิตได้ 

  

  ค่ำภำคหลวงแร ่ จ ำนวน 80,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บค่ำภำคหลวง
แร่ได ้

  

  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม จ ำนวน 100,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บค่ำภำคหลวง
ปิโตรเลียมได้ 

  

  
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมตำมประมวล
กฎหมำยที่ดิน 

จ ำนวน 300,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 

  

  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล จ ำนวน 1,000 บำท 

    
-ประมำณกำรไว้เท่ำเดมิเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
และค่ำใช้น้ ำบำดำลได้ 

  

 

 

 

 

 



รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 23,133,000 บาท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 23,133,000 บำท 

    

***ประมำณกำรไว้เนื่องจำกคำดว่ำจะไดร้ับเงินอุดหนุนทั่วไป 
-เงินอุดหนุนทั่วไป  ส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละ
ภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 8,254,917.- บำท 
-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  เนื่องจำกด ำเนินกำรตำมภำรกิจ
ถ่ำยโอนตำมรำยกำรดังต่อไปนี ้
1.งบกลำง (เบี้ยผู้สงูอำยุ)  8,712,600.- บำท 
2.งบกลำง (เบี้ยผู้พิกำร)  3,772,800.-บำท 
3.เงินเดอืนผู้ดูแลเด็ก        1,598,796.-    บำท 
4.เงินวิทยฐำนะ    84,000.-  บำท    
5.ค่ำจ้ำงช่ัวครำว(ผู้ดูแลเด็ก)     112,800.- บำท 
6.ค่ำเงินเพิม่ต่ำงๆ(ผู้ดูแลเด็ก)    24,000.- บำท 
7.ค่ำวัสดุศูนย์เด็ก                    178,500.-     บำท 
8.ค่ำใช้สอย(คชจ.โครงกำรยำเสพติด)  25,000.- บำท 
9.งบกลำง (เบี้ยผู้ป่วยเอดส์)  48,000.- บำท 
10.เงินสนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเลก็(ศพด.) 
*ค่ำหนังสอืเรียน   เป็นเงิน  21,000.- บำท 
*ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน   เป็นเงิน 21,000.- บำท 
*ค่ำเครื่องแบบนักเรียน    เป็นเงิน  31,800.- บำท 
*ค่ำกิจกรรมพฒันำผู้เรียน  เป็นเงิน  45,580.- บำท    
รวมเป็นเงิน   119,380.- บำท 
11.งำนสำธำรณสุขมูลฐำน   เป็นเงิน  160,000.-บำท 
12.ส ำหรับขับเคลื่อนโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
ฯ จ ำนวน 1,279x30 เป็นเงิน 38,370.-บำท 
13.ค่ำส ำรวจข้อมลูสัตว์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัข
บ้ำ จ ำนวน 1,279x3  เป็นเงิน 3,837.-บำท 

  

 


















































































































































































































