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รวมงบด ำเนินงำน 2,884,945 บำท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำง

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทัว่ไป  
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และเงินปรับปรุง

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 6,058,680 บำท

เงินเดือนพนักงำน 5,686,680 บำท

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,145,600 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ระยะเวลำ 12 เดือน 

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 86,400 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก  

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล,

งบบุคลำกร 8,889,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ำยกำรเมอืง) 2,830,320 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทัง้สิ้น 39,000,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและหมวด
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

งำนบริหำรทัว่ไป 12,689,445 บำท

หน้ำ : 1/1
วันทีพ่ิมพ์ : 23/3/2564  09:15:06

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมเฒ่ำ

อ ำเภอ โนนสูง   จังหวัดนครรำชสีมำ
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จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 60,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
(2) โครงกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำและผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วน 400,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

(1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 190,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็น
เพิม่เติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 40,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 212,510 บำท
เพือ่จ่ำยเป็น

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำน 108,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำน จ ำนวน 1 อัตรำ

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติหน้ำทีป่ระจ ำรถพยำบำลฉุกเฉิน 408,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติหน้ำทีป่ระจ ำรถ

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง 108,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง 

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรช่วยเหลืองำนส ำนักปลัด 108,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรช่วยเหลืองำนส ำนักปลัด 

ค่ำใชส้อย 1,634,510 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 11,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำน

ค่ำเช่ำบ้ำน 72,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน/ค่ำกู้เงินซ้ือบ้ำน/ค่ำผ่อนช ำระรำคำบ้ำน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 35,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรกรณี

(1) เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
หรือค่ำป่วยกำรให้กับผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

ค่ำตอบแทน 367,435 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 249,435 บำท
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รวมงบลงทุน 870,500 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำ โทรภำพ(โทรสำร) ค่ำส่ือสำรผ่ำนดำวเทียม

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย ์ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำ
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 160,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พืน้ฐำน ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนที ่ฯลฯ
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำส ำหรับทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำร
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 12,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 6,000 บำท

ค่ำสำธำรณูปโภค 483,000 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 300,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทคงทน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 150,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุก่อสร้ำง 15,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 25,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุส ำนักงำน 100,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

ค่ำวัสดุ 400,000 บำท
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เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเสำธงชำติ

งบรำยจ่ำยอ่ืน 25,000 บำท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงโครงเคร่ำเหล็ก
-โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเสำธงชำติ 587,800 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

-โครงกำรก่อสร้ำงโครงเคร่ำเหล็กประชำสัมพันธ์ 137,800 บำท

เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือ เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
ค่ำทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง 725,600 บำท

-เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 2,500 บำท

-เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส ำหรับกระดำษขนำด A3 6,300 บำท
เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)

เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือ เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊
(ซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ 22,000 บำท

เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

-เคร่ืองท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น 6,700 บำท

เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือพัดลมต้ังพืน้ ขนำดใบพัดไม่น้อยกว่ำ

เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือพัดลมโคจรติดผนัง ขนำดใบพัด
-พัดลมต้ังพืน้ 5,000 บำท

-พัดลมโคจรติดผนัง 1,800 บำท

-เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ขนำด 24,000 บีทียู 72,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน

เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

-เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ขนำด 18,000 บีทียู 28,600 บำท

ค่ำครุภัณฑ์ 144,900 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็น

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนนักวิชำกำรเงิน
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน
ค่ำเจ้ำเหมำบริกำรช่วยงำนนักวิชำกำรเงินและบัญชี 108,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนเจ้ำพนักงำนพัสดุ จ ำนวน
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ 108,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนเจ้ำพนักงำน
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนเจ้ำพนักงำนพัสดุ 108,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 108,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำน
ค่ำใชส้อย 682,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน/ค่ำกู้เงินซ้ือบ้ำน/ค่ำผ่อนช ำระรำคำบ้ำน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 45,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรกรณี
ค่ำเช่ำบ้ำน 99,600 บำท

บัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 190,670 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่

งบด ำเนินงำน 1,213,270 บำท

ค่ำตอบแทน 345,270 บำท

เพือ่อุดหนุนอ ำเภอโนนสูงโครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำนรัฐพิธี
งำนบริหำรงำนคลัง 1,213,270 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

-โครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำนรัฐพิธีและปกป้องสถำบัน 20,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 20,000 บำท

เงินอุดหนุน 20,000 บำท

ค่ำจ้ำงทีป่รึกษำ 25,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงทีป่รึกษำเพือ่กำรศึกษำ วิจัย ประเมินผล

รำยจ่ำยอ่ืน 25,000 บำท

รำยจ่ำยอื่น
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จ ำนวน-โครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล 25,000 บำท

-โครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 25,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

-โครงกำรฝึกอบรมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ 50,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมฝึกซ้อมแผน

ค่ำใชส้อย 100,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 100,000 บำท

งบด ำเนินงำน 100,000 บำท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 1,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย ์ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณี

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน
ค่ำสำธำรณูปโภค 1,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน
วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท

ค่ำวัสดุ 185,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียน
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
-โครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 120,000 บำท
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จ ำนวนรำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 5,000 บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ดูแลเด็ก 216,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 2 อัตรำ

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรครูผู้ดูแลเด็ก 138,120 บำท
เพือ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 1 อัตรำ

ค่ำใชส้อย 414,120 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 25,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่

ค่ำตอบแทน 39,015 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 14,015 บำท

งบด ำเนินงำน 564,135 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 180,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร

เงินเดือนพนักงำน 752,520 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และเงินปรับปรุง

งบบุคลำกร 974,520 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 974,520 บำท

แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 1,538,655 บำท

-โครงกำรฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ 150,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมทบทวน

ค่ำใชส้อย 150,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 150,000 บำท

งบด ำเนินงำน 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและ
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งบลงทุน 24,500 บำท

ค่ำครุภัณฑ์ 24,500 บำท

เพือ่จ่ำยเป็น 

ค่ำวัสดุ 1,005,850 บำท

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,005,850 บำท

-โครงกำรอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน 147,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำ

ค่ำใชส้อย 147,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

งำนระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 3,157,350 บำท

งบด ำเนินงำน 1,152,850 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 3,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุก่อสร้ำง 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 40,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 3,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

ค่ำวัสดุ 111,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 45,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

เพือ่จ่ำยเป็น
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เพือ่อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริ 300,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 300,000 บำท

เงินอุดหนุน 300,000 บำท

โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำร 5,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 45,000 บำท

-โครงกำรฝึกอบรมกำรบริหำรจัดกำรขยะตำมนโยบำยของรัฐ" 30,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมกำรบริหำรจัดกำร

ค่ำใชส้อย 80,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับสำธำรณสุข 380,000 บำท

งบด ำเนินงำน 80,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน เป็นเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน 1,980,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 1,980,000 บำท

เงินอุดหนุน 1,980,000 บำท

-เคร่ืองซักผ้ำ แบบธรรมดำ ขนำด 8 กิโลกรัม 8,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองซักผ้ำ แบบธรรมดำ ขนำด 8 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะหน้ำขำวพร้อมม้ำนั่งยำว
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือตู้บำนเล่ือนกระจก ตู้ละ 6,500 บำท
- โต๊ะหน้ำขำวพร้อมม้ำนั่งยำว 10,000 บำท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

- ตู้บำนเล่ือนกระจก 6,500 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

ค่ำวัสดุ 10,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

-  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่
ค่ำใชส้อย 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน/ค่ำกู้เงินซ้ือบ้ำน/ค่ำผ่อนช ำระรำคำบ้ำน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 4,800 บำท

งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์
ค่ำเช่ำบ้ำน 48,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 27,805 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่

งบด ำเนินงำน 100,605 บำท

ค่ำตอบแทน 80,605 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร

เงินเดือนพนักงำน 1,083,480 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และเงินปรับปรุง

งบบุคลำกร 1,125,480 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,125,480 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันโรค
แผนงำนสังคมสงเครำะห์

งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์ 1,226,085 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

- โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 80,000 บำท

งบด ำเนินงำน 80,000 บำท

ค่ำใชส้อย 80,000 บำท

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน 80,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน/ค่ำกู้เงินซ้ือบ้ำน/ค่ำผ่อนช ำระรำคำบ้ำน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร กรณีมี
ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท

งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 23,635 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่

งบด ำเนินงำน 183,635 บำท

ค่ำตอบแทน 68,635 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำง
เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 21,420 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 138,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง

เงินเดือนพนักงำน 748,200 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และเงินปรับปรุง

งบบุคลำกร 949,620 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 949,620 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสงเครำะห์ครอบครัวผู้ยำกไร้
แผนงำนเคหะและชมุชน

งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,133,255 บำท

-เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
-โครงกำรสงเครำะห์ครอบครัวผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงอำยุ ผู้ 30,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

-โครงกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุผู้พิกำรและ 100,000 บำท

งบด ำเนินงำน 130,000 บำท

ค่ำใชส้อย 130,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน
งำนสวัสดกิำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ 130,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท
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รวมงบด ำเนินงำน 190,000 บำท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงระบบจ่ำยไฟฟ้ำหลัก
แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเขม้แขง็ชมุชน 190,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

-โครงกำรปรับปรุงระบบจ่ำยไฟฟ้ำหลัก 83,000 บำท

งบลงทุน 83,000 บำท

ค่ำทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง 83,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน
งำนไฟฟ้ำถนน 83,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน
วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน
วัสดุก่อสร้ำง 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 20,000 บำท

ค่ำวัสดุ 90,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

-  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็น

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่
ค่ำใชส้อย 25,000 บำท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 4,000 บำท
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รวมค่ำใชส้อย 160,000 บำท

งำนกีฬำและนันทนำกำร 160,000 บำท

งบด ำเนินงำน 160,000 บำท

-โครงกำรฝึกอบรมอิ่มบุญจูงลูกหลำนเข้ำวัด 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมอิ่มบุญจูงลูกหลำน

- โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยำวชน 80,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม

- โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ 15,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม 

ค่ำใชส้อย 105,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 105,000 บำท

งบด ำเนินงำน 105,000 บำท

-โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยและพัฒนำศักยภำพ 25,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ

-โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต 15,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต

-โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำขีพแก่ผู้สูงอำยุผู้พิกำร 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริม

-โครงกำรฝึกอบรมในกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ 15,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมในกำรปกป้องสถำบัน

-โครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 25,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกัน

-โครงกำรจัดประชุมประชำคมเพือ่จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 30,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดประชุมประชำคมเพือ่จัดท ำ

- โครงกำรฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่กำรพึง่พำตนเองอย่ำง 35,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำกำรเมือง

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

- โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำกำรเมืองกำรปกครองตำมระบอบ 15,000 บำท

ค่ำใชส้อย 190,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปลูกหญ้ำแฝกเฉลิม

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปลูกต้นไม้ตำมพระรำช
-โครงกำรปลูกหญ้ำแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 10,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

-โครงกำรปลูกต้นไม้ตำมพระรำชเสำวนีย์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ 10,000 บำท

งบด ำเนินงำน 30,000 บำท

ค่ำใชส้อย 30,000 บำท

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ 30,000 บำท

-โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง

ค่ำใชส้อย 10,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสริมกำรเกษตร 10,000 บำท

งบด ำเนินงำน 10,000 บำท

-โครงกำรก่อสร้ำงโดมบริเวณทีท่ ำกำร 2,942,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงโดมบริเวณ

ค่ำทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง 2,942,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 2,942,000 บำท

งบลงทุน 2,942,000 บำท

- โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในวันวิสำขบูชำ 1,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำ

ค่ำใชส้อย 1,500 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1,500 บำท

งบด ำเนินงำน 1,500 บำท

- โครงกำรแข่งขันกีฬำต่อต้ำนยำเสพติดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 160,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำต่อต้ำนยำเสพติด

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย



หน้ำ : 1/1
วันทีพ่ิมพ์ : 23/3/2564  09:15:06

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 191,100 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำร

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ 130,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

ส ำรองจ่ำย 200,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินทีม่ีเหตุสำธำรณภัยเกิดขึ้น

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแ่พทย์ได้รับรองและ

เบีย้ยังชีพคนพิกำร 2,745,600 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้พิกำรส ำหรับสนับสนุนสวัสดิกำร

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 10,357,200 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้สูงอำยุส ำหรับสนับสนุนกำรสร้ำง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 560 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงำนจ้ำง 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 13,980 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

งบกลำง 13,680,440 บำท

งบกลำง 13,680,440 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ รักน้ ำ รักป่ำ 
แผนงำนงบกลำง

งบกลำง 13,680,440 บำท

-โครงกำรรณรงค์ รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน 10,000 บำท


