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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทวัไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเป๊าะ

อําเภอบงึบรูพ ์  จังหวัดศรสีะเกษ

ประมาณการรายจา่ยรวมทงัสนิ 35,700,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 11,242,296 บาท
งบกลาง 11,242,296 บาท
งบกลาง 11,242,296 บาท
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 210,708 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 8,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน
เบยียังชพีผูส้งูอายุ 7,825,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพอืรองรับการจัดสวัสดกิาร
เบยียังชพีความพกิาร 2,409,600 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพอืรองรับการจัดสวัสดกิาร
เบยียังชพีผูป่้วยเอดส์ 36,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสนับสนุนการสงเคราะหเ์บยี
เงนิสํารองจา่ย 300,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉนิทมีี
รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน

เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 342,588 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบําเหน็จ

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบเขก้องทนุหลักประกนั 80,000 บาท



หนา้ : 1/1
วันทพีมิพ ์: 2/9/2564  11:10:41

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุระบบ
เงนิชว่ยพเิศษ

เงนิชว่ยคา่ทําศพขา้ราชการ/พนักงาน 20,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงาน

เงนิชว่ยคา่ทําศพพนักงานจา้ง 10,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงาน

แผนงานบรหิารงานทวัไป
งานบรหิารทวัไป 9,388,903 บาท
งบบคุลากร 7,020,780 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,916,720 บาท
เงนิเดอืนนายก/รองนายกองคก์รปกครองสว่น 514,080 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน นายกองคก์ารบรหิาร
คา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจําตําแหน่ง
คา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษ นายก
คา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ/ทปีรกึษา 86,400 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนเลขานุการนายก
คา่ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ 2,232,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 4,104,060 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 2,750,760 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุ
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงาน 84,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่ง ๆของขา้ราชการ/
เงนิประจําตําแหน่ง 126,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,049,316 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 93,984 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 2,328,123 บาท
คา่ตอบแทน 538,680 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 427,680 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการ
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ที
คา่เชา่บา้น 72,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ้นักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 9,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ใชส้อย 1,102,543 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารรายเดอืน เชน่ 42,000 บาท
ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ท ีมท 

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ จา้ง 145,543 บาท
รายจา่ยเกยีวกบัการรับรองและพธิกีาร 15,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่รับรองกรณีท ีอบต.ไดรั้บ
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-โครงการเทดิทนูสถาบนัชาต ิศาสนา และ 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดทําพวงมาลา ชอ่ดอกไม ้ 5,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการใน 100,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ Big 5,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการรณรงคส์รา้ง 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศนูย์ 60,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมเพมิพนู 200,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 100,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตังสมาชกิสภา 320,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 90,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 368,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดสํุานักงาน ประเภท
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 
วัสดงุานบา้นงานครัว 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดงุานบา้นงานครัว  
วัสดกุอ่สรา้ง 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ประเภท
วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดยุานพาหนะและ
วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่
วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 3,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่จัดซอืวัสดโุฆษณาและ
วัสดคุอมพวิเตอร์ 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์
คา่สาธารณูปโภค 318,900 บาท
คา่ไฟฟ้า 200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสํานักงาน/ในที
คา่บรกิารโทรศัพท์ 8,400 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์รวมถงึคา่ใชจ้า่ย
คา่บรกิารไปรษณีย์ 500 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่
คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่บรกิารสอืสารและ
คา่เชา่พนืทเีว็บไซต ์และคา่ธรรมเนยีมที 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่พนืทเีว็บไซดแ์ละ
งบเงนิอดุหนุน 40,000 บาท
เงนิอดุหนุน 40,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัททํีาการ 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 15,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 10,000 บาท

งานบรหิารงานคลงั 2,977,296 บาท
งบบคุลากร 2,255,796 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,255,796 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 1,700,640 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
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เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 484,848 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงนจา้งตาม

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 28,308 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว

งบดาํเนนิงาน 652,000 บาท
คา่ตอบแทน 317,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 220,000 บาท

-เพอืจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็น
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ที
คา่เชา่บา้น 72,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 20,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

คา่ใชส้อย 140,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

เพอืจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการใน 50,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 60,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 30,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 190,000 บาท
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วัสดสํุานักงาน 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดสํุานักงาน ประเภทวัสดุ

วัสดคุอมพวิเตอร์ 90,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์ประเภท

คา่สาธารณูปโภค 5,000 บาท
คา่บรกิารไปรษณีย์ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่
งบลงทนุ 69,500 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 69,500 บาท
ครภุณัฑสํ์านักงาน

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืเครอืงปรับอากาศ 29,600 บาท
-เพอืเป็นคา่จัดซอืเครอืงพมิพ ์จํานวน 1 เครอืง 39,900 บาท

งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 355,320 บาท
งบบคุลากร 355,320 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 355,320 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 355,320 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุ
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 284,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 284,000 บาท
คา่ใชส้อย 260,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการซอ้มแผนเพอื 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการตังจดุบรกิาร 80,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการทบทวน 150,000 บาท
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-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมทบ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิให ้ 10,000 บาท
คา่วสัดุ 24,000 บาท
วัสดเุครอืงดับเพลงิ 24,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืวัสดเุครอืงดับเพลงิ
แผนงานการศกึษา

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา 1,209,360 บาท
งบบคุลากร 936,360 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 936,360 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 416,160 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 442,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 36,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 273,000 บาท
คา่ตอบแทน 65,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 25,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ใชส้อย 130,000 บาท



หนา้ : 1/1
วันทพีมิพ ์: 2/9/2564  11:10:41

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

รวม
จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแขง่ขนัทักษะ 5,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพัฒนา 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการใหค้วามรู ้ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 50,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาทรัพยส์นิเพอืให ้

คา่วสัดุ 78,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดสํุานักงาน ประเภทวัสดุ
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ ประเภท
วัสดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์
วัสดอุนื 5,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดอุนื ๆ   ประเภทวัสดุ
งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 4,516,885 บาท
งบบคุลากร 2,382,120 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,382,120 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 960,600 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิวทิยฐานะ 218,400 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะของขา้ราชการครู
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,203,120 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
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งบดาํเนนิงาน 1,164,565 บาท
คา่ใชส้อย 570,453 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ คา่ 78,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

โครงการสนับสนนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 61,740 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 149,205 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถาน 25,728 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 5,650 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 4,520 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 16,950 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 13,560 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 102,900 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการบรหิาร 8,500 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 49,300 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 34,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 20,400 บาท
คา่วสัดุ 574,112 บาท
วัสดงุานบา้นงานครัว 569,112 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดอุาหารเสรมิ (นม) 
วัสดอุนื 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดอุนื ประเภทวัสดคุงทน 
คา่สาธารณูปโภค 20,000 บาท
คา่ไฟฟ้า 12,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก  
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คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 8,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์ รวมถงึคา่ใชจ้า่ย

งบเงนิอดุหนุน 970,200 บาท
เงนิอดุหนุน 970,200 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนชมุชน 394,800 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น 289,800 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น 285,600 บาท

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัสาธารณสขุ 318,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 78,000 บาท
คา่ใชส้อย 30,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและ 30,000 บาท
คา่วสัดุ 48,000 บาท
วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 8,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืวัสดเุชอืเพลงิและ
วัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดวุทิยาศาตรแ์ละ
งบเงนิอดุหนุน 240,000 บาท
เงนิอดุหนุน 240,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพระราชดําริ 240,000 บาท
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 20,000 บาท
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งบดาํเนนิงาน 20,000 บาท
คา่ใชส้อย 20,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืครอบครัวผูม้ี 20,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน 2,390,480 บาท
งบบคุลากร 1,582,980 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 1,582,980 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 759,360 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 759,720 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 21,900 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 703,000 บาท
คา่ตอบแทน 60,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

คา่ใชส้อย 363,000 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
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-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารทําความ 78,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ คา่ 50,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่รังวัดทสีาธารณประโยชน์ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งเหมาบคุลากร 15,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบคณุภาพนํา 10,000 บาท

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 40,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมสมัมนาตาม 40,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 120,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 280,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดสํุานักงาน  ประเภท
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 70,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 
วัสดกุอ่สรา้ง 120,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ประเภท
วัสดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์ 
งบลงทนุ 104,500 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 104,500 บาท
ครภุณัฑสํ์านักงาน

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืกลอ้งระดับ   จํานวน 1 20,200 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืเครอืงปรับอากาศแบบ 72,000 บาท

ครภุณัฑก์อ่สรา้ง
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-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืชดุทดสอบความขน้ 6,750 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืแบบหลอ่คอนกรตีทรง 5,550 บาท

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 160,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 110,000 บาท
คา่ใชส้อย 110,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 30,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 50,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 30,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้ลุม่อาชพีในเขต 50,000 บาท
แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถนิ 65,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 15,000 บาท
คา่ใชส้อย 15,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการถา่ยทอดภมูิ 5,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศกึษารว่ม 5,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ. 

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิ 5,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.



หนา้ : 1/1
วันทพีมิพ ์: 2/9/2564  11:10:41

รวม
รวม

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม

งบเงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนกลุม่ประชาชนในเขต 50,000 บาท
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งานกอ่สรา้ง 2,553,700 บาท
งบลงทนุ 2,453,700 บาท
คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง 2,453,700 บาท
คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 81,700 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรเีสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรเีสรมิ 57,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนลกูรังบดอดัแน่น 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งยกระดับถนนคอนกรตี 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรอ่งระบายนําคอนกรตี 315,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 100,000 บาท
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เงนิอดุหนุน 100,000 บาท
เงนิอดุหนุนรัฐวสิาหกจิ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัการไฟฟ้าสว่น 100,000 บาท
แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 218,760 บาท
งบบคุลากร 197,760 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 197,760 บาท
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 197,760 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
งบดาํเนนิงาน 21,000 บาท
คา่ใชส้อย 11,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการปลกูตน้ไมใ้น 2,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิการ 2,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอนุรักษ์พัธุ 7,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุารเกษตร ประเภท

คา่วสัดุ 10,000 บาท
วัสดกุารเกษตร 10,000 บาท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทวัไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเป๊าะ

อําเภอบงึบรูพ ์  จังหวัดศรสีะเกษ

ประมาณการรายจา่ยรวมทงัสนิ 35,700,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 11,242,296 บาท
งบกลาง 11,242,296 บาท
งบกลาง 11,242,296 บาท
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 210,708 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 8,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน
เบยียังชพีผูส้งูอายุ 7,825,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพอืรองรับการจัดสวัสดกิาร
เบยียังชพีความพกิาร 2,409,600 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพอืรองรับการจัดสวัสดกิาร
เบยียังชพีผูป่้วยเอดส์ 36,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสนับสนุนการสงเคราะหเ์บยี
เงนิสํารองจา่ย 300,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉนิทมีี
รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน

เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 342,588 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบําเหน็จ
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เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบเขก้องทนุหลักประกนั 80,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุระบบ

เงนิชว่ยพเิศษ
เงนิชว่ยคา่ทําศพขา้ราชการ/พนักงาน 20,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงาน
เงนิชว่ยคา่ทําศพพนักงานจา้ง 10,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงาน
แผนงานบรหิารงานทวัไป

งานบรหิารทวัไป 9,388,903 บาท
งบบคุลากร 7,020,780 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,916,720 บาท
เงนิเดอืนนายก/รองนายกองคก์รปกครองสว่น 514,080 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน นายกองคก์ารบรหิาร
คา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจําตําแหน่ง
คา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษ นายก
คา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ/ทปีรกึษา 86,400 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนเลขานุการนายก
คา่ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ 2,232,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 4,104,060 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 2,750,760 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุ
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงาน 84,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่ง ๆของขา้ราชการ/
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เงนิประจําตําแหน่ง 126,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,049,316 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 93,984 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว

งบดาํเนนิงาน 2,328,123 บาท
คา่ตอบแทน 538,680 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 427,680 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการ
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ที
คา่เชา่บา้น 72,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ้นักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 9,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ใชส้อย 1,102,543 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารรายเดอืน เชน่ 42,000 บาท
ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ท ีมท 

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ จา้ง 145,543 บาท
รายจา่ยเกยีวกบัการรับรองและพธิกีาร 15,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่รับรองกรณีท ีอบต.ไดรั้บ
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-โครงการเทดิทนูสถาบนัชาต ิศาสนา และ 10,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดทําพวงมาลา ชอ่ดอกไม ้ 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการใน 100,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ Big 5,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการรณรงคส์รา้ง 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศนูย์ 60,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมเพมิพนู 200,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 100,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตังสมาชกิสภา 320,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 90,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 368,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดสํุานักงาน ประเภท
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 
วัสดงุานบา้นงานครัว 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดงุานบา้นงานครัว  
วัสดกุอ่สรา้ง 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ประเภท
วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดยุานพาหนะและ
วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่
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วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 3,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่จัดซอืวัสดโุฆษณาและ

วัสดคุอมพวิเตอร์ 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์

คา่สาธารณูปโภค 318,900 บาท
คา่ไฟฟ้า 200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสํานักงาน/ในที
คา่บรกิารโทรศัพท์ 8,400 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์รวมถงึคา่ใชจ้า่ย
คา่บรกิารไปรษณีย์ 500 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่
คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่บรกิารสอืสารและ
คา่เชา่พนืทเีว็บไซต ์และคา่ธรรมเนยีมที 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่พนืทเีว็บไซดแ์ละ
งบเงนิอดุหนุน 40,000 บาท
เงนิอดุหนุน 40,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัททํีาการ 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 15,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 10,000 บาท

งานบรหิารงานคลงั 2,977,296 บาท
งบบคุลากร 2,255,796 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,255,796 บาท
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เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 1,700,640 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ

เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 484,848 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงนจา้งตาม

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 28,308 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว

งบดาํเนนิงาน 652,000 บาท
คา่ตอบแทน 317,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 220,000 บาท

-เพอืจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็น
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ที
คา่เชา่บา้น 72,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 20,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

คา่ใชส้อย 140,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

เพอืจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการใน 50,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 60,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 30,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา
คา่วสัดุ 190,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดสํุานักงาน ประเภทวัสดุ
วัสดคุอมพวิเตอร์ 90,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์ประเภท
คา่สาธารณูปโภค 5,000 บาท
คา่บรกิารไปรษณีย์ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่
งบลงทนุ 69,500 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 69,500 บาท
ครภุณัฑสํ์านักงาน

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืเครอืงปรับอากาศ 29,600 บาท
-เพอืเป็นคา่จัดซอืเครอืงพมิพ ์จํานวน 1 เครอืง 39,900 บาท

งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 355,320 บาท
งบบคุลากร 355,320 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 355,320 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 355,320 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุ
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 284,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 284,000 บาท
คา่ใชส้อย 260,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการซอ้มแผนเพอื 10,000 บาท
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-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการตังจดุบรกิาร 80,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการทบทวน 150,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมทบ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิให ้ 10,000 บาท
คา่วสัดุ 24,000 บาท
วัสดเุครอืงดับเพลงิ 24,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืวัสดเุครอืงดับเพลงิ
แผนงานการศกึษา

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา 1,209,360 บาท
งบบคุลากร 936,360 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 936,360 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 416,160 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 442,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 36,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 273,000 บาท
คา่ตอบแทน 65,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 25,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร
คา่ใชส้อย 130,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแขง่ขนัทักษะ 5,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพัฒนา 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการใหค้วามรู ้ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 50,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาทรัพยส์นิเพอืให ้

คา่วสัดุ 78,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดสํุานักงาน ประเภทวัสดุ
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ ประเภท
วัสดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์
วัสดอุนื 5,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดอุนื ๆ   ประเภทวัสดุ
งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 4,516,885 บาท
งบบคุลากร 2,382,120 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,382,120 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 960,600 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิวทิยฐานะ 218,400 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะของขา้ราชการครู
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คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,203,120 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม

งบดาํเนนิงาน 1,164,565 บาท
คา่ใชส้อย 570,453 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ คา่ 78,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

โครงการสนับสนนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 61,740 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 149,205 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถาน 25,728 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 5,650 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 4,520 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 16,950 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 13,560 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 102,900 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการบรหิาร 8,500 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 49,300 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 34,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 20,400 บาท
คา่วสัดุ 574,112 บาท
วัสดงุานบา้นงานครัว 569,112 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดอุาหารเสรมิ (นม) 
วัสดอุนื 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดอุนื ประเภทวัสดคุงทน 
คา่สาธารณูปโภค 20,000 บาท
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คา่ไฟฟ้า 12,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก  

คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 8,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์ รวมถงึคา่ใชจ้า่ย

งบเงนิอดุหนุน 970,200 บาท
เงนิอดุหนุน 970,200 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนชมุชน 394,800 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น 289,800 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น 285,600 บาท

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัสาธารณสขุ 318,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 78,000 บาท
คา่ใชส้อย 30,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและ 30,000 บาท
คา่วสัดุ 48,000 บาท
วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 8,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืวัสดเุชอืเพลงิและ
วัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดวุทิยาศาตรแ์ละ
งบเงนิอดุหนุน 240,000 บาท
เงนิอดุหนุน 240,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพระราชดําริ 240,000 บาท
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 20,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 20,000 บาท
คา่ใชส้อย 20,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืครอบครัวผูม้ี 20,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน 2,390,480 บาท
งบบคุลากร 1,582,980 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 1,582,980 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 759,360 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 759,720 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 21,900 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 703,000 บาท
คา่ตอบแทน 60,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 
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คา่ใชส้อย 363,000 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารทําความ 78,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ คา่ 50,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่รังวัดทสีาธารณประโยชน์ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งเหมาบคุลากร 15,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบคณุภาพนํา 10,000 บาท

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 40,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมสมัมนาตาม 40,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 120,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 280,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดสํุานักงาน  ประเภท
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 70,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 
วัสดกุอ่สรา้ง 120,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ประเภท
วัสดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์ 
งบลงทนุ 104,500 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 104,500 บาท
ครภุณัฑสํ์านักงาน

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืกลอ้งระดับ   จํานวน 1 20,200 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืเครอืงปรับอากาศแบบ 72,000 บาท
ครภุณัฑก์อ่สรา้ง

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืชดุทดสอบความขน้ 6,750 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืแบบหลอ่คอนกรตีทรง 5,550 บาท

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 160,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 110,000 บาท
คา่ใชส้อย 110,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 30,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 50,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 30,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้ลุม่อาชพีในเขต 50,000 บาท
แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถนิ 65,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 15,000 บาท
คา่ใชส้อย 15,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการถา่ยทอดภมูิ 5,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศกึษารว่ม 5,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ. 
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-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิ 5,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.

งบเงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนกลุม่ประชาชนในเขต 50,000 บาท
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งานกอ่สรา้ง 2,553,700 บาท
งบลงทนุ 2,453,700 บาท
คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง 2,453,700 บาท
คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 81,700 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรเีสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรเีสรมิ 57,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนลกูรังบดอดัแน่น 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งยกระดับถนนคอนกรตี 100,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรอ่งระบายนําคอนกรตี 315,000 บาท
งบเงนิอดุหนุน 100,000 บาท
เงนิอดุหนุน 100,000 บาท
เงนิอดุหนุนรัฐวสิาหกจิ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัการไฟฟ้าสว่น 100,000 บาท
แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 218,760 บาท
งบบคุลากร 197,760 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 197,760 บาท
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 197,760 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
งบดาํเนนิงาน 21,000 บาท
คา่ใชส้อย 11,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการปลกูตน้ไมใ้น 2,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิการ 2,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอนุรักษ์พัธุ 7,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุารเกษตร ประเภท

คา่วสัดุ 10,000 บาท
วัสดกุารเกษตร 10,000 บาท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทวัไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเป๊าะ

อําเภอบงึบรูพ ์  จังหวัดศรสีะเกษ

ประมาณการรายจา่ยรวมทงัสนิ 35,700,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 11,242,296 บาท
งบกลาง 11,242,296 บาท
งบกลาง 11,242,296 บาท
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 210,708 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 8,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน
เบยียังชพีผูส้งูอายุ 7,825,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพอืรองรับการจัดสวัสดกิาร
เบยียังชพีความพกิาร 2,409,600 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพอืรองรับการจัดสวัสดกิาร
เบยียังชพีผูป่้วยเอดส์ 36,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสนับสนุนการสงเคราะหเ์บยี
เงนิสํารองจา่ย 300,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉนิทมีี
รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน

เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 342,588 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบําเหน็จ

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบเขก้องทนุหลักประกนั 80,000 บาท
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เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุระบบ
เงนิชว่ยพเิศษ

เงนิชว่ยคา่ทําศพขา้ราชการ/พนักงาน 20,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงาน

เงนิชว่ยคา่ทําศพพนักงานจา้ง 10,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงาน

แผนงานบรหิารงานทวัไป
งานบรหิารทวัไป 9,388,903 บาท
งบบคุลากร 7,020,780 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,916,720 บาท
เงนิเดอืนนายก/รองนายกองคก์รปกครองสว่น 514,080 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน นายกองคก์ารบรหิาร
คา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจําตําแหน่ง
คา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษ นายก
คา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ/ทปีรกึษา 86,400 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนเลขานุการนายก
คา่ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ 2,232,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 4,104,060 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 2,750,760 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุ
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงาน 84,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่ง ๆของขา้ราชการ/
เงนิประจําตําแหน่ง 126,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,049,316 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 93,984 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 2,328,123 บาท
คา่ตอบแทน 538,680 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 427,680 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการ
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ที
คา่เชา่บา้น 72,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ้นักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 9,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ใชส้อย 1,102,543 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารรายเดอืน เชน่ 42,000 บาท
ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ท ีมท 

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ จา้ง 145,543 บาท
รายจา่ยเกยีวกบัการรับรองและพธิกีาร 15,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่รับรองกรณีท ีอบต.ไดรั้บ
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-โครงการเทดิทนูสถาบนัชาต ิศาสนา และ 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดทําพวงมาลา ชอ่ดอกไม ้ 5,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการใน 100,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ Big 5,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการรณรงคส์รา้ง 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศนูย์ 60,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมเพมิพนู 200,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 100,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตังสมาชกิสภา 320,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 90,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 368,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดสํุานักงาน ประเภท
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 
วัสดงุานบา้นงานครัว 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดงุานบา้นงานครัว  
วัสดกุอ่สรา้ง 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ประเภท
วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดยุานพาหนะและ
วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่
วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 3,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่จัดซอืวัสดโุฆษณาและ
วัสดคุอมพวิเตอร์ 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์
คา่สาธารณูปโภค 318,900 บาท
คา่ไฟฟ้า 200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสํานักงาน/ในที
คา่บรกิารโทรศัพท์ 8,400 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์รวมถงึคา่ใชจ้า่ย
คา่บรกิารไปรษณีย์ 500 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่
คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่บรกิารสอืสารและ
คา่เชา่พนืทเีว็บไซต ์และคา่ธรรมเนยีมที 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่พนืทเีว็บไซดแ์ละ
งบเงนิอดุหนุน 40,000 บาท
เงนิอดุหนุน 40,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัททํีาการ 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 15,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 10,000 บาท

งานบรหิารงานคลงั 2,977,296 บาท
งบบคุลากร 2,255,796 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,255,796 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 1,700,640 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
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เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 484,848 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงนจา้งตาม

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 28,308 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว

งบดาํเนนิงาน 652,000 บาท
คา่ตอบแทน 317,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 220,000 บาท

-เพอืจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็น
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ที
คา่เชา่บา้น 72,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 20,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

คา่ใชส้อย 140,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

เพอืจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการใน 50,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 60,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 30,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 190,000 บาท
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วัสดสํุานักงาน 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดสํุานักงาน ประเภทวัสดุ

วัสดคุอมพวิเตอร์ 90,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์ประเภท

คา่สาธารณูปโภค 5,000 บาท
คา่บรกิารไปรษณีย์ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่
งบลงทนุ 69,500 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 69,500 บาท
ครภุณัฑสํ์านักงาน

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืเครอืงปรับอากาศ 29,600 บาท
-เพอืเป็นคา่จัดซอืเครอืงพมิพ ์จํานวน 1 เครอืง 39,900 บาท

งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 355,320 บาท
งบบคุลากร 355,320 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 355,320 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 355,320 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุ
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 284,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 284,000 บาท
คา่ใชส้อย 260,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการซอ้มแผนเพอื 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการตังจดุบรกิาร 80,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการทบทวน 150,000 บาท
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-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมทบ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิให ้ 10,000 บาท
คา่วสัดุ 24,000 บาท
วัสดเุครอืงดับเพลงิ 24,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืวัสดเุครอืงดับเพลงิ
แผนงานการศกึษา

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา 1,209,360 บาท
งบบคุลากร 936,360 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 936,360 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 416,160 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 442,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 36,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 273,000 บาท
คา่ตอบแทน 65,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 25,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ใชส้อย 130,000 บาท
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รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแขง่ขนัทักษะ 5,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพัฒนา 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการใหค้วามรู ้ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 50,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาทรัพยส์นิเพอืให ้

คา่วสัดุ 78,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดสํุานักงาน ประเภทวัสดุ
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ ประเภท
วัสดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์
วัสดอุนื 5,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดอุนื ๆ   ประเภทวัสดุ
งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 4,516,885 บาท
งบบคุลากร 2,382,120 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,382,120 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 960,600 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิวทิยฐานะ 218,400 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะของขา้ราชการครู
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,203,120 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
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งบดาํเนนิงาน 1,164,565 บาท
คา่ใชส้อย 570,453 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ คา่ 78,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

โครงการสนับสนนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 61,740 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 149,205 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถาน 25,728 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 5,650 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 4,520 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 16,950 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 13,560 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 102,900 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการบรหิาร 8,500 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 49,300 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 34,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 20,400 บาท
คา่วสัดุ 574,112 บาท
วัสดงุานบา้นงานครัว 569,112 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดอุาหารเสรมิ (นม) 
วัสดอุนื 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดอุนื ประเภทวัสดคุงทน 
คา่สาธารณูปโภค 20,000 บาท
คา่ไฟฟ้า 12,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก  
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คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 8,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์ รวมถงึคา่ใชจ้า่ย

งบเงนิอดุหนุน 970,200 บาท
เงนิอดุหนุน 970,200 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนชมุชน 394,800 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น 289,800 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น 285,600 บาท

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัสาธารณสขุ 318,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 78,000 บาท
คา่ใชส้อย 30,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและ 30,000 บาท
คา่วสัดุ 48,000 บาท
วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 8,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืวัสดเุชอืเพลงิและ
วัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดวุทิยาศาตรแ์ละ
งบเงนิอดุหนุน 240,000 บาท
เงนิอดุหนุน 240,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพระราชดําริ 240,000 บาท
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 20,000 บาท
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งบดาํเนนิงาน 20,000 บาท
คา่ใชส้อย 20,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืครอบครัวผูม้ี 20,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน 2,390,480 บาท
งบบคุลากร 1,582,980 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 1,582,980 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 759,360 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 759,720 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 21,900 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 703,000 บาท
คา่ตอบแทน 60,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

คา่ใชส้อย 363,000 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
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-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารทําความ 78,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ คา่ 50,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่รังวัดทสีาธารณประโยชน์ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งเหมาบคุลากร 15,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบคณุภาพนํา 10,000 บาท

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 40,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมสมัมนาตาม 40,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 120,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 280,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดสํุานักงาน  ประเภท
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 70,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 
วัสดกุอ่สรา้ง 120,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ประเภท
วัสดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์ 
งบลงทนุ 104,500 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 104,500 บาท
ครภุณัฑสํ์านักงาน

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืกลอ้งระดับ   จํานวน 1 20,200 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืเครอืงปรับอากาศแบบ 72,000 บาท

ครภุณัฑก์อ่สรา้ง
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-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืชดุทดสอบความขน้ 6,750 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืแบบหลอ่คอนกรตีทรง 5,550 บาท

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 160,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 110,000 บาท
คา่ใชส้อย 110,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 30,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 50,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 30,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้ลุม่อาชพีในเขต 50,000 บาท
แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถนิ 65,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 15,000 บาท
คา่ใชส้อย 15,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการถา่ยทอดภมูิ 5,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศกึษารว่ม 5,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ. 

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิ 5,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
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งบเงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนกลุม่ประชาชนในเขต 50,000 บาท
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งานกอ่สรา้ง 2,553,700 บาท
งบลงทนุ 2,453,700 บาท
คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง 2,453,700 บาท
คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 81,700 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรเีสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรเีสรมิ 57,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนลกูรังบดอดัแน่น 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งยกระดับถนนคอนกรตี 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรอ่งระบายนําคอนกรตี 315,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 100,000 บาท
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เงนิอดุหนุน 100,000 บาท
เงนิอดุหนุนรัฐวสิาหกจิ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัการไฟฟ้าสว่น 100,000 บาท
แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 218,760 บาท
งบบคุลากร 197,760 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 197,760 บาท
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 197,760 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
งบดาํเนนิงาน 21,000 บาท
คา่ใชส้อย 11,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการปลกูตน้ไมใ้น 2,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิการ 2,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอนุรักษ์พัธุ 7,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุารเกษตร ประเภท

คา่วสัดุ 10,000 บาท
วัสดกุารเกษตร 10,000 บาท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทวัไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเป๊าะ

อําเภอบงึบรูพ ์  จังหวัดศรสีะเกษ

ประมาณการรายจา่ยรวมทงัสนิ 35,700,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 11,242,296 บาท
งบกลาง 11,242,296 บาท
งบกลาง 11,242,296 บาท
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 210,708 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 8,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน
เบยียังชพีผูส้งูอายุ 7,825,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพอืรองรับการจัดสวัสดกิาร
เบยียังชพีความพกิาร 2,409,600 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพอืรองรับการจัดสวัสดกิาร
เบยียังชพีผูป่้วยเอดส์ 36,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสนับสนุนการสงเคราะหเ์บยี
เงนิสํารองจา่ย 300,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉนิทมีี
รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน

เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 342,588 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบําเหน็จ

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบเขก้องทนุหลักประกนั 80,000 บาท
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เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุระบบ
เงนิชว่ยพเิศษ

เงนิชว่ยคา่ทําศพขา้ราชการ/พนักงาน 20,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงาน

เงนิชว่ยคา่ทําศพพนักงานจา้ง 10,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงาน

แผนงานบรหิารงานทวัไป
งานบรหิารทวัไป 9,388,903 บาท
งบบคุลากร 7,020,780 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,916,720 บาท
เงนิเดอืนนายก/รองนายกองคก์รปกครองสว่น 514,080 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน นายกองคก์ารบรหิาร
คา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจําตําแหน่ง
คา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษ นายก
คา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ/ทปีรกึษา 86,400 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนเลขานุการนายก
คา่ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ 2,232,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 4,104,060 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 2,750,760 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุ
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงาน 84,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่ง ๆของขา้ราชการ/
เงนิประจําตําแหน่ง 126,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,049,316 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 93,984 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 2,328,123 บาท
คา่ตอบแทน 538,680 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 427,680 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการ
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ที
คา่เชา่บา้น 72,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ้นักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 9,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ใชส้อย 1,102,543 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารรายเดอืน เชน่ 42,000 บาท
ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ท ีมท 

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ จา้ง 145,543 บาท
รายจา่ยเกยีวกบัการรับรองและพธิกีาร 15,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่รับรองกรณีท ีอบต.ไดรั้บ
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-โครงการเทดิทนูสถาบนัชาต ิศาสนา และ 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดทําพวงมาลา ชอ่ดอกไม ้ 5,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการใน 100,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ Big 5,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการรณรงคส์รา้ง 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศนูย์ 60,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมเพมิพนู 200,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 100,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตังสมาชกิสภา 320,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 90,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 368,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดสํุานักงาน ประเภท
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 
วัสดงุานบา้นงานครัว 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดงุานบา้นงานครัว  
วัสดกุอ่สรา้ง 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ประเภท
วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดยุานพาหนะและ
วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่
วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 3,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่จัดซอืวัสดโุฆษณาและ
วัสดคุอมพวิเตอร์ 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์
คา่สาธารณูปโภค 318,900 บาท
คา่ไฟฟ้า 200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสํานักงาน/ในที
คา่บรกิารโทรศัพท์ 8,400 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์รวมถงึคา่ใชจ้า่ย
คา่บรกิารไปรษณีย์ 500 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่
คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่บรกิารสอืสารและ
คา่เชา่พนืทเีว็บไซต ์และคา่ธรรมเนยีมที 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่พนืทเีว็บไซดแ์ละ
งบเงนิอดุหนุน 40,000 บาท
เงนิอดุหนุน 40,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัททํีาการ 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 15,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 10,000 บาท

งานบรหิารงานคลงั 2,977,296 บาท
งบบคุลากร 2,255,796 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,255,796 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 1,700,640 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
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เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 484,848 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงนจา้งตาม

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 28,308 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว

งบดาํเนนิงาน 652,000 บาท
คา่ตอบแทน 317,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 220,000 บาท

-เพอืจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็น
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ที
คา่เชา่บา้น 72,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 20,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

คา่ใชส้อย 140,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

เพอืจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการใน 50,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 60,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 30,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 190,000 บาท
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วัสดสํุานักงาน 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดสํุานักงาน ประเภทวัสดุ

วัสดคุอมพวิเตอร์ 90,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์ประเภท

คา่สาธารณูปโภค 5,000 บาท
คา่บรกิารไปรษณีย์ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่
งบลงทนุ 69,500 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 69,500 บาท
ครภุณัฑสํ์านักงาน

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืเครอืงปรับอากาศ 29,600 บาท
-เพอืเป็นคา่จัดซอืเครอืงพมิพ ์จํานวน 1 เครอืง 39,900 บาท

งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 355,320 บาท
งบบคุลากร 355,320 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 355,320 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 355,320 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุ
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 284,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 284,000 บาท
คา่ใชส้อย 260,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการซอ้มแผนเพอื 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการตังจดุบรกิาร 80,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการทบทวน 150,000 บาท
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-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมทบ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิให ้ 10,000 บาท
คา่วสัดุ 24,000 บาท
วัสดเุครอืงดับเพลงิ 24,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืวัสดเุครอืงดับเพลงิ
แผนงานการศกึษา

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา 1,209,360 บาท
งบบคุลากร 936,360 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 936,360 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 416,160 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 442,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 36,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 273,000 บาท
คา่ตอบแทน 65,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 25,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ใชส้อย 130,000 บาท
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รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแขง่ขนัทักษะ 5,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพัฒนา 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการใหค้วามรู ้ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 50,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาทรัพยส์นิเพอืให ้

คา่วสัดุ 78,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดสํุานักงาน ประเภทวัสดุ
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ ประเภท
วัสดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์
วัสดอุนื 5,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดอุนื ๆ   ประเภทวัสดุ
งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 4,516,885 บาท
งบบคุลากร 2,382,120 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,382,120 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 960,600 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิวทิยฐานะ 218,400 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะของขา้ราชการครู
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,203,120 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
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งบดาํเนนิงาน 1,164,565 บาท
คา่ใชส้อย 570,453 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ คา่ 78,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

โครงการสนับสนนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 61,740 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 149,205 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถาน 25,728 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 5,650 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 4,520 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 16,950 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 13,560 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 102,900 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการบรหิาร 8,500 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 49,300 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 34,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 20,400 บาท
คา่วสัดุ 574,112 บาท
วัสดงุานบา้นงานครัว 569,112 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดอุาหารเสรมิ (นม) 
วัสดอุนื 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดอุนื ประเภทวัสดคุงทน 
คา่สาธารณูปโภค 20,000 บาท
คา่ไฟฟ้า 12,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก  



หนา้ : 1/1
วันทพีมิพ ์: 2/9/2564  10:57:20

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน
รวม

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

รวม

คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 8,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์ รวมถงึคา่ใชจ้า่ย

งบเงนิอดุหนุน 970,200 บาท
เงนิอดุหนุน 970,200 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนชมุชน 394,800 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น 289,800 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น 285,600 บาท

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัสาธารณสขุ 318,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 78,000 บาท
คา่ใชส้อย 30,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและ 30,000 บาท
คา่วสัดุ 48,000 บาท
วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 8,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืวัสดเุชอืเพลงิและ
วัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดวุทิยาศาตรแ์ละ
งบเงนิอดุหนุน 240,000 บาท
เงนิอดุหนุน 240,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพระราชดําริ 240,000 บาท
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 20,000 บาท
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งบดาํเนนิงาน 20,000 บาท
คา่ใชส้อย 20,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืครอบครัวผูม้ี 20,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน 2,390,480 บาท
งบบคุลากร 1,582,980 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 1,582,980 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 759,360 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 759,720 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 21,900 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 703,000 บาท
คา่ตอบแทน 60,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

คา่ใชส้อย 363,000 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
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-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารทําความ 78,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ คา่ 50,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่รังวัดทสีาธารณประโยชน์ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งเหมาบคุลากร 15,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบคณุภาพนํา 10,000 บาท

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 40,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมสมัมนาตาม 40,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 120,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 280,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดสํุานักงาน  ประเภท
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 70,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 
วัสดกุอ่สรา้ง 120,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ประเภท
วัสดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์ 
งบลงทนุ 104,500 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 104,500 บาท
ครภุณัฑสํ์านักงาน

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืกลอ้งระดับ   จํานวน 1 20,200 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืเครอืงปรับอากาศแบบ 72,000 บาท

ครภุณัฑก์อ่สรา้ง
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-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืชดุทดสอบความขน้ 6,750 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืแบบหลอ่คอนกรตีทรง 5,550 บาท

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 160,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 110,000 บาท
คา่ใชส้อย 110,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 30,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 50,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 30,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้ลุม่อาชพีในเขต 50,000 บาท
แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถนิ 65,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 15,000 บาท
คา่ใชส้อย 15,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการถา่ยทอดภมูิ 5,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศกึษารว่ม 5,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ. 

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิ 5,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
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งบเงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนกลุม่ประชาชนในเขต 50,000 บาท
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งานกอ่สรา้ง 2,553,700 บาท
งบลงทนุ 2,453,700 บาท
คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง 2,453,700 บาท
คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 81,700 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรเีสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรเีสรมิ 57,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนลกูรังบดอดัแน่น 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งยกระดับถนนคอนกรตี 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรอ่งระบายนําคอนกรตี 315,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 100,000 บาท
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เงนิอดุหนุน 100,000 บาท
เงนิอดุหนุนรัฐวสิาหกจิ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัการไฟฟ้าสว่น 100,000 บาท
แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 218,760 บาท
งบบคุลากร 197,760 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 197,760 บาท
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 197,760 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
งบดาํเนนิงาน 21,000 บาท
คา่ใชส้อย 11,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการปลกูตน้ไมใ้น 2,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิการ 2,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอนุรักษ์พัธุ 7,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุารเกษตร ประเภท

คา่วสัดุ 10,000 บาท
วัสดกุารเกษตร 10,000 บาท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทวัไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเป๊าะ

อําเภอบงึบรูพ ์  จังหวัดศรสีะเกษ

ประมาณการรายจา่ยรวมทงัสนิ 35,700,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 11,242,296 บาท
งบกลาง 11,242,296 บาท
งบกลาง 11,242,296 บาท
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 210,708 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 8,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน
เบยียังชพีผูส้งูอายุ 7,825,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพอืรองรับการจัดสวัสดกิาร
เบยียังชพีความพกิาร 2,409,600 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพอืรองรับการจัดสวัสดกิาร
เบยียังชพีผูป่้วยเอดส์ 36,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสนับสนุนการสงเคราะหเ์บยี
เงนิสํารองจา่ย 300,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉนิทมีี
รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน

เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 342,588 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบําเหน็จ

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบเขก้องทนุหลักประกนั 80,000 บาท
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เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุระบบ
เงนิชว่ยพเิศษ

เงนิชว่ยคา่ทําศพขา้ราชการ/พนักงาน 20,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงาน

เงนิชว่ยคา่ทําศพพนักงานจา้ง 10,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงาน

แผนงานบรหิารงานทวัไป
งานบรหิารทวัไป 9,388,903 บาท
งบบคุลากร 7,020,780 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,916,720 บาท
เงนิเดอืนนายก/รองนายกองคก์รปกครองสว่น 514,080 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน นายกองคก์ารบรหิาร
คา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจําตําแหน่ง
คา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษ นายก
คา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ/ทปีรกึษา 86,400 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนเลขานุการนายก
คา่ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ 2,232,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 4,104,060 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 2,750,760 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุ
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงาน 84,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่ง ๆของขา้ราชการ/
เงนิประจําตําแหน่ง 126,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,049,316 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 93,984 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 2,328,123 บาท
คา่ตอบแทน 538,680 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 427,680 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการ
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ที
คา่เชา่บา้น 72,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ้นักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 9,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ใชส้อย 1,102,543 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารรายเดอืน เชน่ 42,000 บาท
ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ท ีมท 

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ จา้ง 145,543 บาท
รายจา่ยเกยีวกบัการรับรองและพธิกีาร 15,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่รับรองกรณีท ีอบต.ไดรั้บ
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-โครงการเทดิทนูสถาบนัชาต ิศาสนา และ 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดทําพวงมาลา ชอ่ดอกไม ้ 5,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการใน 100,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ Big 5,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการรณรงคส์รา้ง 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศนูย์ 60,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมเพมิพนู 200,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 100,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตังสมาชกิสภา 320,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 90,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 368,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดสํุานักงาน ประเภท
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 
วัสดงุานบา้นงานครัว 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดงุานบา้นงานครัว  
วัสดกุอ่สรา้ง 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ประเภท
วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดยุานพาหนะและ
วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่
วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 3,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่จัดซอืวัสดโุฆษณาและ
วัสดคุอมพวิเตอร์ 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์
คา่สาธารณูปโภค 318,900 บาท
คา่ไฟฟ้า 200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสํานักงาน/ในที
คา่บรกิารโทรศัพท์ 8,400 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์รวมถงึคา่ใชจ้า่ย
คา่บรกิารไปรษณีย์ 500 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่
คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่บรกิารสอืสารและ
คา่เชา่พนืทเีว็บไซต ์และคา่ธรรมเนยีมที 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่พนืทเีว็บไซดแ์ละ
งบเงนิอดุหนุน 40,000 บาท
เงนิอดุหนุน 40,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัททํีาการ 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 15,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 10,000 บาท

งานบรหิารงานคลงั 2,977,296 บาท
งบบคุลากร 2,255,796 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,255,796 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 1,700,640 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
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เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 484,848 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงนจา้งตาม

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 28,308 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว

งบดาํเนนิงาน 652,000 บาท
คา่ตอบแทน 317,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 220,000 บาท

-เพอืจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็น
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ที
คา่เชา่บา้น 72,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 20,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

คา่ใชส้อย 140,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

เพอืจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการใน 50,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 60,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 30,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 190,000 บาท
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วัสดสํุานักงาน 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดสํุานักงาน ประเภทวัสดุ

วัสดคุอมพวิเตอร์ 90,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์ประเภท

คา่สาธารณูปโภค 5,000 บาท
คา่บรกิารไปรษณีย์ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่
งบลงทนุ 69,500 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 69,500 บาท
ครภุณัฑสํ์านักงาน

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืเครอืงปรับอากาศ 29,600 บาท
-เพอืเป็นคา่จัดซอืเครอืงพมิพ ์จํานวน 1 เครอืง 39,900 บาท

งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 355,320 บาท
งบบคุลากร 355,320 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 355,320 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 355,320 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุ
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 284,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 284,000 บาท
คา่ใชส้อย 260,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการซอ้มแผนเพอื 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการตังจดุบรกิาร 80,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการทบทวน 150,000 บาท
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-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมทบ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิให ้ 10,000 บาท
คา่วสัดุ 24,000 บาท
วัสดเุครอืงดับเพลงิ 24,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืวัสดเุครอืงดับเพลงิ
แผนงานการศกึษา

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา 1,209,360 บาท
งบบคุลากร 936,360 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 936,360 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 416,160 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 442,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 36,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 273,000 บาท
คา่ตอบแทน 65,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 25,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ใชส้อย 130,000 บาท
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รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแขง่ขนัทักษะ 5,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพัฒนา 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการใหค้วามรู ้ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 50,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาทรัพยส์นิเพอืให ้

คา่วสัดุ 78,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดสํุานักงาน ประเภทวัสดุ
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ ประเภท
วัสดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์
วัสดอุนื 5,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดอุนื ๆ   ประเภทวัสดุ
งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 4,516,885 บาท
งบบคุลากร 2,382,120 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,382,120 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 960,600 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิวทิยฐานะ 218,400 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะของขา้ราชการครู
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,203,120 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
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งบดาํเนนิงาน 1,164,565 บาท
คา่ใชส้อย 570,453 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ คา่ 78,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

โครงการสนับสนนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 61,740 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 149,205 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถาน 25,728 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 5,650 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 4,520 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 16,950 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 13,560 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 102,900 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการบรหิาร 8,500 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 49,300 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 34,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 20,400 บาท
คา่วสัดุ 574,112 บาท
วัสดงุานบา้นงานครัว 569,112 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดอุาหารเสรมิ (นม) 
วัสดอุนื 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดอุนื ประเภทวัสดคุงทน 
คา่สาธารณูปโภค 20,000 บาท
คา่ไฟฟ้า 12,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก  
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คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 8,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์ รวมถงึคา่ใชจ้า่ย

งบเงนิอดุหนุน 970,200 บาท
เงนิอดุหนุน 970,200 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนชมุชน 394,800 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น 289,800 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น 285,600 บาท

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัสาธารณสขุ 318,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 78,000 บาท
คา่ใชส้อย 30,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและ 30,000 บาท
คา่วสัดุ 48,000 บาท
วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 8,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืวัสดเุชอืเพลงิและ
วัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดวุทิยาศาตรแ์ละ
งบเงนิอดุหนุน 240,000 บาท
เงนิอดุหนุน 240,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพระราชดําริ 240,000 บาท
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 20,000 บาท
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งบดาํเนนิงาน 20,000 บาท
คา่ใชส้อย 20,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืครอบครัวผูม้ี 20,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน 2,390,480 บาท
งบบคุลากร 1,582,980 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 1,582,980 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 759,360 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 759,720 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 21,900 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 703,000 บาท
คา่ตอบแทน 60,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

คา่ใชส้อย 363,000 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
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-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารทําความ 78,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ คา่ 50,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่รังวัดทสีาธารณประโยชน์ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งเหมาบคุลากร 15,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบคณุภาพนํา 10,000 บาท

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 40,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมสมัมนาตาม 40,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 120,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 280,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดสํุานักงาน  ประเภท
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 70,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 
วัสดกุอ่สรา้ง 120,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ประเภท
วัสดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์ 
งบลงทนุ 104,500 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 104,500 บาท
ครภุณัฑสํ์านักงาน

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืกลอ้งระดับ   จํานวน 1 20,200 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืเครอืงปรับอากาศแบบ 72,000 บาท

ครภุณัฑก์อ่สรา้ง
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-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืชดุทดสอบความขน้ 6,750 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืแบบหลอ่คอนกรตีทรง 5,550 บาท

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 160,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 110,000 บาท
คา่ใชส้อย 110,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 30,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 50,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 30,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้ลุม่อาชพีในเขต 50,000 บาท
แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถนิ 65,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 15,000 บาท
คา่ใชส้อย 15,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการถา่ยทอดภมูิ 5,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศกึษารว่ม 5,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ. 

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิ 5,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
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งบเงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนกลุม่ประชาชนในเขต 50,000 บาท
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งานกอ่สรา้ง 2,553,700 บาท
งบลงทนุ 2,453,700 บาท
คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง 2,453,700 บาท
คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 81,700 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรเีสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรเีสรมิ 57,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนลกูรังบดอดัแน่น 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งยกระดับถนนคอนกรตี 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรอ่งระบายนําคอนกรตี 315,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 100,000 บาท
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เงนิอดุหนุน 100,000 บาท
เงนิอดุหนุนรัฐวสิาหกจิ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัการไฟฟ้าสว่น 100,000 บาท
แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 218,760 บาท
งบบคุลากร 197,760 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 197,760 บาท
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 197,760 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
งบดาํเนนิงาน 21,000 บาท
คา่ใชส้อย 11,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการปลกูตน้ไมใ้น 2,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิการ 2,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอนุรักษ์พัธุ 7,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุารเกษตร ประเภท

คา่วสัดุ 10,000 บาท
วัสดกุารเกษตร 10,000 บาท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทวัไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเป๊าะ

อําเภอบงึบรูพ ์  จังหวัดศรสีะเกษ

ประมาณการรายจา่ยรวมทงัสนิ 35,700,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 11,242,296 บาท
งบกลาง 11,242,296 บาท
งบกลาง 11,242,296 บาท

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 210,708 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 8,200 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน

เบยียังชพีผูส้งูอายุ 7,825,200 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเพอืรองรับการจัดสวัสดกิาร

เบยียังชพีความพกิาร 2,409,600 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเพอืรองรับการจัดสวัสดกิาร

เบยียังชพีผูป่้วยเอดส์ 36,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิสนับสนุนการสงเคราะหเ์บยี
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เงนิสํารองจา่ย 300,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉนิทมีี

รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน
เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ
สว่นทอ้งถนิ (ก.บ.ท.)

342,588 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบําเหน็จ
เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบเขก้องทนุหลักประกนั
สขุภาพในระดับทอ้งถนิหรอืพนืที

80,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุระบบ
เงนิชว่ยพเิศษ

เงนิชว่ยคา่ทําศพขา้ราชการ/พนักงาน 20,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงาน
เงนิชว่ยคา่ทําศพพนักงานจา้ง 10,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงาน
แผนงานบรหิารงานทวัไป

งานบรหิารทวัไป 9,388,903 บาท
งบบคุลากร 7,020,780 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,916,720 บาท
เงนิเดอืนนายก/รองนายกองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถนิ 514,080 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน นายกองคก์ารบรหิาร
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คา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจําตําแหน่ง

คา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษ นายก

คา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ/ทปีรกึษา
นายกเทศมนตร ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 86,400 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนเลขานุการนายกคา่ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชกิสภา/เลขานุการสภาองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถนิ

2,232,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสมาชกิสภา

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 4,104,060 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 2,750,760 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุ

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงาน
สว่นทอ้งถนิ 84,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่ง ๆของขา้ราชการ/

เงนิประจําตําแหน่ง 126,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,049,316 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
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เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 93,984 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว

งบดาํเนนิงาน 2,328,123 บาท
คา่ตอบแทน 538,680 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 427,680 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการ
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ที
คา่เชา่บา้น 72,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ้นักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/
พนักงาน/ลกูจา้งประจํา

9,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร
คา่ใชส้อย 1,102,543 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารรายเดอืน เชน่
 คา่จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยัสถานที
ราชการ ฯลฯ

42,000 บาท

ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ท ีมท 
-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ จา้ง
เหมาดแูลสวนหยอ่ม ดแูลตน้ไมบ้รเิวณ
สํานักงาน อบต. คา่เย็บหนังสอืหรอืเขา้ปก

145,543 บาท
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รายจา่ยเกยีวกบัการรับรองและพธิกีาร 15,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่รับรองกรณีท ีอบต.ไดรั้บ

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
-โครงการเทดิทนูสถาบนัชาต ิศาสนา และ
พระมหากษัตรยิ์
-พระราชบญัญัตสิภาตําบลและองคก์ารบรหิาร

10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดทําพวงมาลา ชอ่ดอกไม ้
ในงานรัฐพธิตีา่ง ๆ  ตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ 
2561-2565

5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานสว่นตําบลและพนักงานจา้ง เชน่ คา่

100,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ Big 
Clenning ตามแผนปฏบิตักิารจัดการขยะมลู
ฝอย จังหวัดสะอาด  ประจําปี  2562 ตาม

5,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการรณรงคส์รา้ง
จติสํานกึและการสง่เสรมิ การทงิ การคัดแยก
ขยะมลูฝอยในชมุชน 

10,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศนูย์
ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลอืประชาชนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ อําเภอบงึบรูพ ์

60,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมเพมิพนู
ประสทิธภิาพและศกึษาดงูานนอกสถานที
ของผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนักงานสว่น

200,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม
สมัมนาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รับ

100,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตังสมาชกิสภา
ทอ้งถนิหรอืผูบ้รหิารทอ้งถนิ เชน่ คา่วัสด-ุ
อปุกรณ์ในการเลอืกตงั ฯลฯ

320,000 บาท
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คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 90,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 368,000 บาท

วัสดสํุานักงาน 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดสํุานักงาน ประเภท

วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 

วัสดงุานบา้นงานครัว 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดงุานบา้นงานครัว  

วัสดกุอ่สรา้ง 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ประเภท

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 40,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดยุานพาหนะและ

วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 3,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่จัดซอืวัสดโุฆษณาและ
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วัสดคุอมพวิเตอร์ 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์

คา่สาธารณูปโภค 318,900 บาท

คา่ไฟฟ้า 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสํานักงาน/ในที

คา่บรกิารโทรศัพท์ 8,400 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์รวมถงึคา่ใชจ้า่ย

คา่บรกิารไปรษณีย์ 500 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่

คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่บรกิารสอืสารและ

คา่เชา่พนืทเีว็บไซต ์และคา่ธรรมเนยีมที
เกยีวขอ้ง 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่พนืทเีว็บไซดแ์ละ
งบเงนิอดุหนุน 40,000 บาท
เงนิอดุหนุน 40,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัททํีาการ
ปกครองจังหวัดศรสีะเกษ เพอืดําเนนิโครงการ
 ป้องกนัเฝ้าระวังและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ

5,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง
อําเภอบงึบรูพ ์เพอืดําเนนิโครงการจัดกจิกรรม
เนอืงในวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

15,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง
อําเภอบงึบรูพ ์เพอืดําเนนิโครงการจัดกจิกรรม
เนอืงวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม

10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง
อําเภอบบึรูพ ์เพอืดําเนนิโครงการจัดกจิกรรม
เนอืงในวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

10,000 บาท

งานบรหิารงานคลงั 2,977,296 บาท
งบบคุลากร 2,255,796 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,255,796 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 1,700,640 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ

เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 484,848 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงนจา้งตาม

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 28,308 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว

งบดาํเนนิงาน 652,000 บาท
คา่ตอบแทน 317,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 220,000 บาท
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-เพอืจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็น
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ที
คา่เชา่บา้น 72,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/
พนักงาน/ลกูจา้งประจํา

20,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 
คา่ใชส้อย 140,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

เพอืจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานสว่นตําบลและพนักงานจา้ง เชน่ คา่

50,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม
และสมัมนาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้

60,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 30,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา
คา่วสัดุ 190,000 บาท

วัสดสํุานักงาน 100,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดสํุานักงาน ประเภทวัสดุ
วัสดคุอมพวิเตอร์ 90,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์ประเภท
คา่สาธารณูปโภค 5,000 บาท

คา่บรกิารไปรษณีย์ 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่

งบลงทนุ 69,500 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 69,500 บาท
ครภุณัฑสํ์านักงาน

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืเครอืงปรับอากาศ 
(ระบบ Tnveter) ขนาด 18,000 บทียี ู จํานวน
 1 เครอืง 

29,600 บาท

-เพอืเป็นคา่จัดซอืเครอืงพมิพ ์จํานวน 1 เครอืง 
-เป็นเครอืงพมิพท์มีคีวามเร็วในการพมิพส์งูสดุ
เพอืรองรับการใชง้านระบบ e-laas

39,900 บาท

งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 355,320 บาท
งบบคุลากร 355,320 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 355,320 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 355,320 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุ

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 284,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 284,000 บาท
คา่ใชส้อย 260,000 บาท
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รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการซอ้มแผนเพอื
ลดอบุตัเิหตทุางถนนและอคัคภียั
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่

10,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการตังจดุบรกิาร
ประชาชนชว่งเทศกาลปีใหมแ่ละเทศกาล
สงกรานต์

80,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการทบทวน
ฝึกอบรมชดุปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัปิระจํา
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ

150,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมทบ
มวน อปพร./ตํารวจบา้น
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่

10,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิให ้
ความรูเ้กยีวกบัการป้องกนัสาธารณภยัแก่
ประชาชน

10,000 บาท

คา่วสัดุ 24,000 บาท

วัสดเุครอืงดับเพลงิ 24,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืวัสดเุครอืงดับเพลงิ

แผนงานการศกึษา
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา 1,209,360 บาท
งบบคุลากร 936,360 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 936,360 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 416,160 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ

เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
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คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 442,200 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 36,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว

งบดาํเนนิงาน 273,000 บาท
คา่ตอบแทน 65,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/
พนักงาน/ลกูจา้งประจํา

25,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร
คา่ใชส้อย 130,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแขง่ขนัทักษะ
วชิาการของเด็กเล็ก เชน่ เงนิรางวัล 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการ คา่ตกแตง่สถานท ี

5,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพัฒนา
คณุภาพการศกึษา เชน่ คา่อาหารวา่งและ
เครอืงดมื คา่ตอบแทนวทิยากร ฯลฯ

10,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการใหค้วามรู ้
เรอืงยาเสพตดิและเพศศกึษาแกเ่ด็กและ
เยาวชน เชน่ คา่อาหารวา่งและเครอืงดมื 

10,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเชน่ 
คา่เบยีเลยีง คา่เชา่ทพัีก คา่พาหนะ ฯลฯ

50,000 บาท
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-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม
และสมัมนาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้

50,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาทรัพยส์นิเพอืให ้

คา่วสัดุ 78,000 บาท

วัสดสํุานักงาน 50,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดสํุานักงาน ประเภทวัสดุ

วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ ประเภท

วัสดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์

วัสดอุนื 5,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดอุนื ๆ   ประเภทวัสดุ

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 4,516,885 บาท
งบบคุลากร 2,382,120 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,382,120 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 960,600 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
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เงนิวทิยฐานะ 218,400 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะของขา้ราชการครู

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,203,120 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม

งบดาํเนนิงาน 1,164,565 บาท
คา่ใชส้อย 570,453 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ คา่
เย็บหนังสอื เขา้ปกหนังสอื คา่จา้งเหมาจัดทํา
ป้ายประชาสมัพันธต์า่ง ๆ ฯลฯ

78,000 บาท

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
โครงการสนับสนนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา
-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาประกอบอาหาร

61,740 บาท

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศักษา
-คา่จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวันศนูย์

149,205 บาท

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถาน
ศกึษษา
-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาประกอบอาหาร

25,728 บาท

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา (คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา
สําหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก (อาย ุ3-5 ปี) ศนูย์

5,650 บาท

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา (คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา
สําหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก (อาย ุ3-5 ปี) ศนูย์

4,520 บาท

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา (คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา
สําหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต.เป๊าะ (อาย ุ

16,950 บาท
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โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา
สําหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก (อาย ุ3-5 ปี) ศนูย์

13,560 บาท

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา
-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาประกอบอาหาร

102,900 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการบรหิาร
สถานศกึษา (คา่จัดการเรยีนการสอน) ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นหมากยาง จํานวน 5 

8,500 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่จัดการ
เรยีนการสอน) ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต.เป๊าะ

49,300 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่จัดการ
เรยีนการสอน) ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวัดบา้น

34,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่จัดการ
เรยีนการสอน) ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวัดบา้นมว่ง

20,400 บาท

คา่วสัดุ 574,112 บาท

วัสดงุานบา้นงานครัว 569,112 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดอุาหารเสรมิ (นม) 

วัสดอุนื 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดอุนื ประเภทวัสดคุงทน 

คา่สาธารณูปโภค 20,000 บาท

คา่ไฟฟ้า 12,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก  

คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 8,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์ รวมถงึคา่ใชจ้า่ย
งบเงนิอดุหนุน 970,200 บาท
เงนิอดุหนุน 970,200 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนชมุชน
บา้นหนองค ูจํานวน 94 คน ๆละ 21 บาท/วัน 
จํานวน 200 วัน

394,800 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น
โนนลาน เพอืดําเนนิโครงการอาหารกลางวัน 
 จํานวน  69 คน ๆละ 21 บาท/วัน จํานวน 200

289,800 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น
มว่ง จํานวน 68 คน ๆละ 21 บาท/วัน จํานวน 
200 วัน

285,600 บาท

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัสาธารณสขุ 318,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 78,000 บาท
คา่ใชส้อย 30,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและ
ควบคมุโรคพษิสนัุขบา้และการทําหมัน สนัุข 
แมว 

30,000 บาท

คา่วสัดุ 48,000 บาท

วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 8,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืวัสดเุชอืเพลงิและ

วัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 40,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดวุทิยาศาตรแ์ละ

งบเงนิอดุหนุน 240,000 บาท
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เงนิอดุหนุน 240,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพระราชดําริ
ดา้นสาธารณสขุ ในเขต อบต.เป๊าะ  จํานวน 
12 หมูบ่า้น ๆละ 20,000 บาท

240,000 บาท

แผนงานสงัคมสงเคราะห์
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 20,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 20,000 บาท
คา่ใชส้อย 20,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืครอบครัวผูม้ี
รายไดน้อ้ยและผูไ้รท้พีงึในเขต อบต. เชน่ คา่
วัสด ุฯลฯ

20,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน 2,390,480 บาท
งบบคุลากร 1,582,980 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 1,582,980 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 759,360 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ

เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 759,720 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
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เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 21,900 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว

งบดาํเนนิงาน 703,000 บาท
คา่ตอบแทน 60,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/
พนักงาน/ลกูจา้งประจํา

10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 
คา่ใชส้อย 363,000 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารทําความ
สะอาดบรเิวณกองชา่งและดแูลรักษา
เครอืงมอืชา่ง

78,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ คา่
เย็บหนังสอืหรอืเขา้ปกหนังสอื คา่จัดทําป้าย
ประชาสมัพันธฺ ์ฯลฯ

50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่รังวัดทสีาธารณประโยชน์ 10,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งเหมาบคุลากร
หน่วยงานอนืทมีใีบประกอบวชิาชพี เชน่ 
วศิวกร ฯลฯ

15,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบคณุภาพนํา 10,000 บาท

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
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-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
เชน่ คา่เบยีเลยีง คา่เชา่ทพัีก คา่พาหนะ ฯลฯ
-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

40,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมสมัมนาตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของ

40,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 120,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 280,000 บาท

วัสดสํุานักงาน 50,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดสํุานักงาน  ประเภท

วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 70,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 

วัสดกุอ่สรา้ง 120,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ประเภท

วัสดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์ 

งบลงทนุ 104,500 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 104,500 บาท
ครภุณัฑสํ์านักงาน

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืกลอ้งระดับ   จํานวน 1 
ชดุ โดยมคีณุลักษณะดังนี
1.ขนาดกําลังขยาย 24 เทา่

20,200 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืเครอืงปรับอากาศแบบ
ตงัพนืหรอืแบบแขวน จํานวน 2 เครอืว โดยมี
คณุลัษณะดังนี

72,000 บาท

ครภุณัฑก์อ่สรา้ง
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืชดุทดสอบความขน้
เหลวของคอนกรตี (Slump Test) จํานวน 1 
ชดุ โดยมคีณุลัษณะดังนี

6,750 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืแบบหลอ่คอนกรตีทรง
สเีหลยีม (เหล็ก) จํานวน 3 ชดุ โดยมคีณุ
ลัษณะดังนี

5,550 บาท

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 160,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 110,000 บาท
คา่ใชส้อย 110,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ
จัดการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิในเขต อบต.
 เชน่ คา่เชา่หรอืคา่เตรยีมสนามแขง่ขนั คา่

30,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ
จัดงานวันผูส้งูอาย ุ(วันสงกรานต)์ เชน่ คา่
รับรอง คา่พธิกีารทางศาสนา คา่ใชจ้า่ย

50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ
จัดงานวันสตรสีากล เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร
 คา่รับรอง คา่ใชจ้า่ยเกยีวกบัสถานทแีละ

30,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้ลุม่อาชพีในเขต 
อบต.เป๊าะ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

50,000 บาท

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ
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งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถนิ 65,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 15,000 บาท
คา่ใชส้อย 15,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการถา่ยทอดภมูิ
ปัญญาทอ้งถนิงานชา่งฝีมอืพนืบา้น เชน่ 
คา่อาหารวา่งและเครอืงดมื คา่ตอบแทน

5,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศกึษารว่ม
ปฏบิตัธิรรมของผูส้งูอาย ุเชน่ คา่อาหารวา่ง
และเครอืงดมื ฯลฯ

5,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ. 
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิ
กจิกรรมในวันสําคัญทางพระพทุธศาสนา เชน่
 คา่อาหารวา่งและเครอืงดมื ฯลฯ

5,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
งบเงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนกลุม่ประชาชนในเขต
 อบต.โครงการเงนิอดุหนุนงานประเพณี
ทอ้งถนิ จํานวน 12 หมูบ่า้นในเขต อบต.เป๊าะ 

50,000 บาท

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
งานกอ่สรา้ง 2,553,700 บาท
งบลงทนุ 2,453,700 บาท
คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง 2,453,700 บาท
คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นโนนลาน หมูท่ ี1 จํานวน 1 สาย 
(สายบา้นโนนลาน หมูท่ ี1-บา้นตลาด) ขนาด

200,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นโนนลาน หมูท่ ี9 จํานวน 1 สาย 
(สายบา้นนายเปียม  พรหมอุน่) ขนาดกวา้ง 

81,700 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นโนนลานกลาง หมูท่ ี13  (สายสาม
แยกหนา้บา้นนางเพยีง  จันทรโ์ท-วัดป่าโนน

200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นมว่ง หมูท่ ี4 จํานวน 1 สาย (สาย
บา้นมว่ง-บา้นโนนลาน) ขนาดกวา้ง 4.00 

100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นมว่งงาม หมทู ี10  จํานวน 1 สาย 
(สายบา้นมว่งงาม หมูท่ ี10-บา้นหนองผอื) 

200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นหนองคใูต ้หมูท่ ี12 จํานวน 1 สาย 
(สายดา้นทศิตะวันออกบา้น) ขนาดกวา้ง 4.00 

200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นหนองคใูหญ ่หมูท่ ี7 จํานวน 1 สาย
 (สายเสน้ทางหลวง-คลองชลประทาน) ขนาด

200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นหมากยาง หมูท่ ี16 จํานวน 1 สาย 
(สายหนองครก) ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นหมากยาง หมูท่ ี3  จํานวน 1 สาย  
(สายวัดป่าสนัตนิมิติร-หนองหอ้ง) ขนาด 4.00 

200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรเีสรมิ
เหล็ก บา้นโนนแดง หมูท่ ี5 (สายบา้นโนน
แดง-บา้หนองคใูหม ่หมูท่ ี15) จํานวน 1 สาย

200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรเีสรมิ
เหล็ก บา้นโนนลาน หมทู ี9 จํานวน 1 สาย 
(สายบา้นนางเข็ม  คงสําราญ) ขนาดกวา้ง  

57,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนลกูรังบดอดัแน่น 
 บา้นหนองคใูหม ่หมูท่ ี15 จํานวน 1 สาย 
(สายจากโนนอซีา-นาคํา) ขนาดกวา้ง 3.80  

200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งยกระดับถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นเหนอืโนนลาน หมูท่ ี9 จํานวน
 1 สาย (สายจากถนนหลวง-บา้นนายบญุช ู 

100,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรอ่งระบายนําคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นหนองคนูอ้ย หมูท่ ี8  จํานวน 1
 สาย (สายขา้งบา้นนางกํา ชณิพัณธ-์สามแยก

315,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 100,000 บาท
เงนิอดุหนุน 100,000 บาท
เงนิอดุหนุนรัฐวสิาหกจิ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัการไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาค เพอืดําเนนิโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํา บา้นมว่ง หมูท่ ี4 (รอบหมูบ่า้น)

100,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานสง่เสรมิการเกษตร 218,760 บาท
งบบคุลากร 197,760 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 197,760 บาท

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 197,760 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม

งบดาํเนนิงาน 21,000 บาท
คา่ใชส้อย 11,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการปลกูตน้ไมใ้น
วันวสิาขบชูา เชน่ คา่ป้าย คา่วัสด ุฯลฯ
-เป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรเีมอืวันท ี31 

2,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิการ
ปลกูหญา้แฝกตามแนวพระราชดํารฯิ เชน่ คา่
จัดทําป้ายโครงการ ฯลฯ

2,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอนุรักษ์พัธุ
กรรมพชือนัเนอืงมาจากพระราชดํารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร ีเชน่

7,000 บาท

คา่วสัดุ 10,000 บาท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทวัไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเป๊าะ

อําเภอบงึบรูพ ์  จังหวัดศรสีะเกษ

ประมาณการรายจา่ยรวมทงัสนิ 35,700,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 11,242,296 บาท
งบกลาง 11,242,296 บาท
งบกลาง 11,242,296 บาท
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 210,708 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 8,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน
เบยียังชพีผูส้งูอายุ 7,825,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพอืรองรับการจัดสวัสดกิาร
เบยียังชพีความพกิาร 2,409,600 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพอืรองรับการจัดสวัสดกิาร
เบยียังชพีผูป่้วยเอดส์ 36,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสนับสนุนการสงเคราะหเ์บยี
เงนิสํารองจา่ย 300,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉนิทมีี
รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน

เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 342,588 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบําเหน็จ

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบเขก้องทนุหลักประกนั 80,000 บาท



หนา้ : 1/1
วันทพีมิพ ์: 2/9/2564  11:12:58

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุระบบ
เงนิชว่ยพเิศษ

เงนิชว่ยคา่ทําศพขา้ราชการ/พนักงาน 20,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงาน

เงนิชว่ยคา่ทําศพพนักงานจา้ง 10,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงาน

แผนงานบรหิารงานทวัไป
งานบรหิารทวัไป 9,388,903 บาท
งบบคุลากร 7,020,780 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,916,720 บาท
เงนิเดอืนนายก/รองนายกองคก์รปกครองสว่น 514,080 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน นายกองคก์ารบรหิาร
คา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจําตําแหน่ง
คา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษ นายก
คา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ/ทปีรกึษา 86,400 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนเลขานุการนายก
คา่ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ 2,232,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 4,104,060 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 2,750,760 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุ
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงาน 84,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่ง ๆของขา้ราชการ/
เงนิประจําตําแหน่ง 126,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,049,316 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 93,984 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 2,328,123 บาท
คา่ตอบแทน 538,680 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 427,680 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการ
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ที
คา่เชา่บา้น 72,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ้นักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 9,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ใชส้อย 1,102,543 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารรายเดอืน เชน่ 42,000 บาท
ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ท ีมท 

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ จา้ง 145,543 บาท
รายจา่ยเกยีวกบัการรับรองและพธิกีาร 15,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่รับรองกรณีท ีอบต.ไดรั้บ
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-โครงการเทดิทนูสถาบนัชาต ิศาสนา และ 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดทําพวงมาลา ชอ่ดอกไม ้ 5,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการใน 100,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ Big 5,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการรณรงคส์รา้ง 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศนูย์ 60,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมเพมิพนู 200,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 100,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตังสมาชกิสภา 320,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 90,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 368,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดสํุานักงาน ประเภท
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 
วัสดงุานบา้นงานครัว 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดงุานบา้นงานครัว  
วัสดกุอ่สรา้ง 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ประเภท
วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดยุานพาหนะและ
วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่
วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 3,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่จัดซอืวัสดโุฆษณาและ
วัสดคุอมพวิเตอร์ 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์
คา่สาธารณูปโภค 318,900 บาท
คา่ไฟฟ้า 200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสํานักงาน/ในที
คา่บรกิารโทรศัพท์ 8,400 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์รวมถงึคา่ใชจ้า่ย
คา่บรกิารไปรษณีย์ 500 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่
คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่บรกิารสอืสารและ
คา่เชา่พนืทเีว็บไซต ์และคา่ธรรมเนยีมที 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่พนืทเีว็บไซดแ์ละ
งบเงนิอดุหนุน 40,000 บาท
เงนิอดุหนุน 40,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัททํีาการ 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 15,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 10,000 บาท

งานบรหิารงานคลงั 2,977,296 บาท
งบบคุลากร 2,255,796 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,255,796 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 1,700,640 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
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เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 484,848 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงนจา้งตาม

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 28,308 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว

งบดาํเนนิงาน 652,000 บาท
คา่ตอบแทน 317,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 220,000 บาท

-เพอืจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็น
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ที
คา่เชา่บา้น 72,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 20,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

คา่ใชส้อย 140,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

เพอืจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการใน 50,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 60,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 30,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 190,000 บาท
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วัสดสํุานักงาน 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดสํุานักงาน ประเภทวัสดุ

วัสดคุอมพวิเตอร์ 90,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์ประเภท

คา่สาธารณูปโภค 5,000 บาท
คา่บรกิารไปรษณีย์ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่
งบลงทนุ 69,500 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 69,500 บาท
ครภุณัฑสํ์านักงาน

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืเครอืงปรับอากาศ 29,600 บาท
-เพอืเป็นคา่จัดซอืเครอืงพมิพ ์จํานวน 1 เครอืง 39,900 บาท

งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 355,320 บาท
งบบคุลากร 355,320 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 355,320 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 355,320 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุ
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 284,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 284,000 บาท
คา่ใชส้อย 260,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการซอ้มแผนเพอื 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการตังจดุบรกิาร 80,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการทบทวน 150,000 บาท
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-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมทบ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิให ้ 10,000 บาท
คา่วสัดุ 24,000 บาท
วัสดเุครอืงดับเพลงิ 24,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืวัสดเุครอืงดับเพลงิ
แผนงานการศกึษา

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา 1,209,360 บาท
งบบคุลากร 936,360 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 936,360 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 416,160 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 442,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 36,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 273,000 บาท
คา่ตอบแทน 65,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 25,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ใชส้อย 130,000 บาท
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รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแขง่ขนัทักษะ 5,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพัฒนา 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการใหค้วามรู ้ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 50,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาทรัพยส์นิเพอืให ้

คา่วสัดุ 78,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดสํุานักงาน ประเภทวัสดุ
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ ประเภท
วัสดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์
วัสดอุนื 5,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดอุนื ๆ   ประเภทวัสดุ
งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 4,516,885 บาท
งบบคุลากร 2,382,120 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,382,120 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 960,600 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิวทิยฐานะ 218,400 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะของขา้ราชการครู
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,203,120 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
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งบดาํเนนิงาน 1,164,565 บาท
คา่ใชส้อย 570,453 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ คา่ 78,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

โครงการสนับสนนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 61,740 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 149,205 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถาน 25,728 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 5,650 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 4,520 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 16,950 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 13,560 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 102,900 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการบรหิาร 8,500 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 49,300 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 34,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 20,400 บาท
คา่วสัดุ 574,112 บาท
วัสดงุานบา้นงานครัว 569,112 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดอุาหารเสรมิ (นม) 
วัสดอุนื 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดอุนื ประเภทวัสดคุงทน 
คา่สาธารณูปโภค 20,000 บาท
คา่ไฟฟ้า 12,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก  
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คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 8,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์ รวมถงึคา่ใชจ้า่ย

งบเงนิอดุหนุน 970,200 บาท
เงนิอดุหนุน 970,200 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนชมุชน 394,800 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น 289,800 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น 285,600 บาท

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัสาธารณสขุ 318,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 78,000 บาท
คา่ใชส้อย 30,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและ 30,000 บาท
คา่วสัดุ 48,000 บาท
วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 8,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืวัสดเุชอืเพลงิและ
วัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดวุทิยาศาตรแ์ละ
งบเงนิอดุหนุน 240,000 บาท
เงนิอดุหนุน 240,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพระราชดําริ 240,000 บาท
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 20,000 บาท
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งบดาํเนนิงาน 20,000 บาท
คา่ใชส้อย 20,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืครอบครัวผูม้ี 20,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน 2,390,480 บาท
งบบคุลากร 1,582,980 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 1,582,980 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 759,360 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 759,720 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 21,900 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 703,000 บาท
คา่ตอบแทน 60,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

คา่ใชส้อย 363,000 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
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-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารทําความ 78,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ คา่ 50,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่รังวัดทสีาธารณประโยชน์ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งเหมาบคุลากร 15,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบคณุภาพนํา 10,000 บาท

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 40,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมสมัมนาตาม 40,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 120,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 280,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดสํุานักงาน  ประเภท
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 70,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 
วัสดกุอ่สรา้ง 120,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ประเภท
วัสดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์ 
งบลงทนุ 104,500 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 104,500 บาท
ครภุณัฑสํ์านักงาน

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืกลอ้งระดับ   จํานวน 1 20,200 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืเครอืงปรับอากาศแบบ 72,000 บาท

ครภุณัฑก์อ่สรา้ง
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-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืชดุทดสอบความขน้ 6,750 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืแบบหลอ่คอนกรตีทรง 5,550 บาท

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 160,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 110,000 บาท
คา่ใชส้อย 110,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 30,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 50,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 30,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้ลุม่อาชพีในเขต 50,000 บาท
แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถนิ 65,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 15,000 บาท
คา่ใชส้อย 15,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการถา่ยทอดภมูิ 5,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศกึษารว่ม 5,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ. 

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิ 5,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
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งบเงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนกลุม่ประชาชนในเขต 50,000 บาท
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งานกอ่สรา้ง 2,553,700 บาท
งบลงทนุ 2,453,700 บาท
คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง 2,453,700 บาท
คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 81,700 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรเีสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรเีสรมิ 57,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนลกูรังบดอดัแน่น 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งยกระดับถนนคอนกรตี 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรอ่งระบายนําคอนกรตี 315,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 100,000 บาท



หนา้ : 1/1
วันทพีมิพ ์: 2/9/2564  11:12:58

รวม

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม

จํานวน

เงนิอดุหนุน 100,000 บาท
เงนิอดุหนุนรัฐวสิาหกจิ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัการไฟฟ้าสว่น 100,000 บาท
แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 218,760 บาท
งบบคุลากร 197,760 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 197,760 บาท
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 197,760 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
งบดาํเนนิงาน 21,000 บาท
คา่ใชส้อย 11,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการปลกูตน้ไมใ้น 2,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิการ 2,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอนุรักษ์พัธุ 7,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุารเกษตร ประเภท

คา่วสัดุ 10,000 บาท
วัสดกุารเกษตร 10,000 บาท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทวัไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเป๊าะ

อําเภอบงึบรูพ ์  จังหวัดศรสีะเกษ

ประมาณการรายจา่ยรวมทงัสนิ 35,700,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 11,242,296 บาท
งบกลาง 11,242,296 บาท
งบกลาง 11,242,296 บาท
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 210,708 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 8,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน
เบยียังชพีผูส้งูอายุ 7,825,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพอืรองรับการจัดสวัสดกิาร
เบยียังชพีความพกิาร 2,409,600 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพอืรองรับการจัดสวัสดกิาร
เบยียังชพีผูป่้วยเอดส์ 36,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิสนับสนุนการสงเคราะหเ์บยี
เงนิสํารองจา่ย 300,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉนิทมีี
รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน

เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 342,588 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบําเหน็จ

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบเขก้องทนุหลักประกนั 80,000 บาท
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เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุระบบ
เงนิชว่ยพเิศษ

เงนิชว่ยคา่ทําศพขา้ราชการ/พนักงาน 20,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงาน

เงนิชว่ยคา่ทําศพพนักงานจา้ง 10,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงาน

แผนงานบรหิารงานทวัไป
งานบรหิารทวัไป 9,388,903 บาท
งบบคุลากร 7,020,780 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,916,720 บาท
เงนิเดอืนนายก/รองนายกองคก์รปกครองสว่น 514,080 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน นายกองคก์ารบรหิาร
คา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจําตําแหน่ง
คา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษ นายก
คา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ/ทปีรกึษา 86,400 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนเลขานุการนายก
คา่ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ 2,232,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 4,104,060 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 2,750,760 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุ
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงาน 84,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่ง ๆของขา้ราชการ/
เงนิประจําตําแหน่ง 126,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,049,316 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 93,984 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 2,328,123 บาท
คา่ตอบแทน 538,680 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 427,680 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการ
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ที
คา่เชา่บา้น 72,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ้นักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 9,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ใชส้อย 1,102,543 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารรายเดอืน เชน่ 42,000 บาท
ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ท ีมท 

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ จา้ง 145,543 บาท
รายจา่ยเกยีวกบัการรับรองและพธิกีาร 15,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่รับรองกรณีท ีอบต.ไดรั้บ
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-โครงการเทดิทนูสถาบนัชาต ิศาสนา และ 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดทําพวงมาลา ชอ่ดอกไม ้ 5,000 บาท



หนา้ : 1/1
วันทพีมิพ ์: 2/9/2564  11:15:22

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน
จํานวน

รวม
จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

-เพอืจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการใน 100,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ Big 5,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการรณรงคส์รา้ง 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศนูย์ 60,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมเพมิพนู 200,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 100,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตังสมาชกิสภา 320,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 90,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 368,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดสํุานักงาน ประเภท
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 
วัสดงุานบา้นงานครัว 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดงุานบา้นงานครัว  
วัสดกุอ่สรา้ง 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ประเภท
วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดยุานพาหนะและ
วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่
วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 3,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่จัดซอืวัสดโุฆษณาและ
วัสดคุอมพวิเตอร์ 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์
คา่สาธารณูปโภค 318,900 บาท
คา่ไฟฟ้า 200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสํานักงาน/ในที
คา่บรกิารโทรศัพท์ 8,400 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์รวมถงึคา่ใชจ้า่ย
คา่บรกิารไปรษณีย์ 500 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่
คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่บรกิารสอืสารและ
คา่เชา่พนืทเีว็บไซต ์และคา่ธรรมเนยีมที 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่พนืทเีว็บไซดแ์ละ
งบเงนิอดุหนุน 40,000 บาท
เงนิอดุหนุน 40,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัททํีาการ 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 15,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง 10,000 บาท

งานบรหิารงานคลงั 2,977,296 บาท
งบบคุลากร 2,255,796 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,255,796 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 1,700,640 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
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เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 484,848 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงนจา้งตาม

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 28,308 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว

งบดาํเนนิงาน 652,000 บาท
คา่ตอบแทน 317,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 220,000 บาท

-เพอืจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็น
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ที
คา่เชา่บา้น 72,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 20,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

คา่ใชส้อย 140,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

เพอืจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการใน 50,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 60,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 30,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 190,000 บาท
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วัสดสํุานักงาน 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดสํุานักงาน ประเภทวัสดุ

วัสดคุอมพวิเตอร์ 90,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์ประเภท

คา่สาธารณูปโภค 5,000 บาท
คา่บรกิารไปรษณีย์ 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่
งบลงทนุ 69,500 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 69,500 บาท
ครภุณัฑสํ์านักงาน

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืเครอืงปรับอากาศ 29,600 บาท
-เพอืเป็นคา่จัดซอืเครอืงพมิพ ์จํานวน 1 เครอืง 39,900 บาท

งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 355,320 บาท
งบบคุลากร 355,320 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 355,320 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 355,320 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุ
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 284,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 284,000 บาท
คา่ใชส้อย 260,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการซอ้มแผนเพอื 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการตังจดุบรกิาร 80,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการทบทวน 150,000 บาท
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-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมทบ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิให ้ 10,000 บาท
คา่วสัดุ 24,000 บาท
วัสดเุครอืงดับเพลงิ 24,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืวัสดเุครอืงดับเพลงิ
แผนงานการศกึษา

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา 1,209,360 บาท
งบบคุลากร 936,360 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 936,360 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 416,160 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 442,200 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 36,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 273,000 บาท
คา่ตอบแทน 65,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 25,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ใชส้อย 130,000 บาท
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รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแขง่ขนัทักษะ 5,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพัฒนา 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการใหค้วามรู ้ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 50,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาทรัพยส์นิเพอืให ้

คา่วสัดุ 78,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดสํุานักงาน ประเภทวัสดุ
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ ประเภท
วัสดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์
วัสดอุนื 5,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดอุนื ๆ   ประเภทวัสดุ
งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 4,516,885 บาท
งบบคุลากร 2,382,120 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,382,120 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 960,600 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิวทิยฐานะ 218,400 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะของขา้ราชการครู
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,203,120 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
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งบดาํเนนิงาน 1,164,565 บาท
คา่ใชส้อย 570,453 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ คา่ 78,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

โครงการสนับสนนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 61,740 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 149,205 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถาน 25,728 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 5,650 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 4,520 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 16,950 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 13,560 บาท
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 102,900 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการบรหิาร 8,500 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 49,300 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 34,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน 20,400 บาท
คา่วสัดุ 574,112 บาท
วัสดงุานบา้นงานครัว 569,112 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดอุาหารเสรมิ (นม) 
วัสดอุนื 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดอุนื ประเภทวัสดคุงทน 
คา่สาธารณูปโภค 20,000 บาท
คา่ไฟฟ้า 12,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก  
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คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 8,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์ รวมถงึคา่ใชจ้า่ย

งบเงนิอดุหนุน 970,200 บาท
เงนิอดุหนุน 970,200 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนชมุชน 394,800 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น 289,800 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น 285,600 บาท

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัสาธารณสขุ 318,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 78,000 บาท
คา่ใชส้อย 30,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและ 30,000 บาท
คา่วสัดุ 48,000 บาท
วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 8,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืวัสดเุชอืเพลงิและ
วัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดวุทิยาศาตรแ์ละ
งบเงนิอดุหนุน 240,000 บาท
เงนิอดุหนุน 240,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพระราชดําริ 240,000 บาท
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 20,000 บาท
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งบดาํเนนิงาน 20,000 บาท
คา่ใชส้อย 20,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืครอบครัวผูม้ี 20,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน 2,390,480 บาท
งบบคุลากร 1,582,980 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 1,582,980 บาท
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 759,360 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 759,720 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 21,900 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 703,000 บาท
คา่ตอบแทน 60,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/ 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

คา่ใชส้อย 363,000 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
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-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารทําความ 78,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ คา่ 50,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่รังวัดทสีาธารณประโยชน์ 10,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งเหมาบคุลากร 15,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบคณุภาพนํา 10,000 บาท

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 40,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมสมัมนาตาม 40,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 120,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

คา่วสัดุ 280,000 บาท
วัสดสํุานักงาน 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดสํุานักงาน  ประเภท
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 70,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 
วัสดกุอ่สรา้ง 120,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ประเภท
วัสดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์ 
งบลงทนุ 104,500 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 104,500 บาท
ครภุณัฑสํ์านักงาน

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืกลอ้งระดับ   จํานวน 1 20,200 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืเครอืงปรับอากาศแบบ 72,000 บาท

ครภุณัฑก์อ่สรา้ง
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-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืชดุทดสอบความขน้ 6,750 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืแบบหลอ่คอนกรตีทรง 5,550 บาท

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 160,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 110,000 บาท
คา่ใชส้อย 110,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 30,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 50,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ 30,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้ลุม่อาชพีในเขต 50,000 บาท
แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถนิ 65,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 15,000 บาท
คา่ใชส้อย 15,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการถา่ยทอดภมูิ 5,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศกึษารว่ม 5,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ. 

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิ 5,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
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งบเงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนกลุม่ประชาชนในเขต 50,000 บาท
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งานกอ่สรา้ง 2,553,700 บาท
งบลงทนุ 2,453,700 บาท
คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง 2,453,700 บาท
คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 81,700 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรเีสรมิ 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรเีสรมิ 57,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนลกูรังบดอดัแน่น 200,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งยกระดับถนนคอนกรตี 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรอ่งระบายนําคอนกรตี 315,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 100,000 บาท
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รวม

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม

จํานวน

เงนิอดุหนุน 100,000 บาท
เงนิอดุหนุนรัฐวสิาหกจิ

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัการไฟฟ้าสว่น 100,000 บาท
แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 218,760 บาท
งบบคุลากร 197,760 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 197,760 บาท
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 197,760 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
งบดาํเนนิงาน 21,000 บาท
คา่ใชส้อย 11,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการปลกูตน้ไมใ้น 2,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิการ 2,000 บาท
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอนุรักษ์พัธุ 7,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุารเกษตร ประเภท

คา่วสัดุ 10,000 บาท
วัสดกุารเกษตร 10,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวนเบยียังชพีผูป่้วยเอดส์ 36,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิสนับสนุนการสงเคราะหเ์บยี

เบยียังชพีความพกิาร 2,409,600 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเพอืรองรับการจัดสวัสดกิาร

เบยียังชพีผูส้งูอายุ 7,825,200 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเพอืรองรับการจัดสวัสดกิาร

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 8,200 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 210,708 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม

งบกลาง 11,242,296 บาท
งบกลาง 11,242,296 บาท

ประมาณการรายจา่ยรวมทงัสนิ 35,700,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 11,242,296 บาท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทวัไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเป๊าะ

อําเภอบงึบรูพ ์  จังหวัดศรสีะเกษ
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน
-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน นายกองคก์ารบรหิาร

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,916,720 บาท
เงนิเดอืนนายก/รองนายกองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถนิ 514,080 บาท

แผนงานบรหิารงานทวัไป
งานบรหิารทวัไป 9,388,903 บาท
งบบคุลากร 7,020,780 บาท

เงนิชว่ยคา่ทําศพพนักงานจา้ง 10,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงาน

เงนิชว่ยคา่ทําศพขา้ราชการ/พนักงาน 20,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงาน

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุระบบ
เงนิชว่ยพเิศษ

เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบําเหน็จ
เพอืจา่ยเป็นเงนิสมทบเขก้องทนุหลักประกนั
สขุภาพในระดับทอ้งถนิหรอืพนืที

80,000 บาท

รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน
เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ
สว่นทอ้งถนิ (ก.บ.ท.)

342,588 บาท

เงนิสํารองจา่ย 300,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉนิทมีี
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวนคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,049,316 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม

เงนิประจําตําแหน่ง 126,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงาน
สว่นทอ้งถนิ 84,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิตา่ง ๆของขา้ราชการ/

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 2,750,760 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุ

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 4,104,060 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนเลขานุการนายกคา่ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชกิสภา/เลขานุการสภาองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถนิ

2,232,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษ นายก
คา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ/ทปีรกึษา
นายกเทศมนตร ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 86,400 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจําตําแหน่ง
คา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

คา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท
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จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน
ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ท ีมท 

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ จา้ง
เหมาดแูลสวนหยอ่ม ดแูลตน้ไมบ้รเิวณ
สํานักงาน อบต. คา่เย็บหนังสอืหรอืเขา้ปก

145,543 บาท

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารรายเดอืน เชน่
 คา่จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยัสถานที
ราชการ ฯลฯ

42,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร
คา่ใชส้อย 1,102,543 บาท

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/
พนักงาน/ลกูจา้งประจํา

9,000 บาท

คา่เชา่บา้น 72,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ้นักงานสว่น

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ที

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 427,680 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการ

งบดาํเนนิงาน 2,328,123 บาท
คา่ตอบแทน 538,680 บาท

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 93,984 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตังสมาชกิสภา
ทอ้งถนิหรอืผูบ้รหิารทอ้งถนิ เชน่ คา่วัสด-ุ
อปุกรณ์ในการเลอืกตงั ฯลฯ

320,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม
สมัมนาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รับ

100,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมเพมิพนู
ประสทิธภิาพและศกึษาดงูานนอกสถานที
ของผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนักงานสว่น

200,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศนูย์
ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลอืประชาชนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ อําเภอบงึบรูพ ์

60,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ Big 
Clenning ตามแผนปฏบิตักิารจัดการขยะมลู
ฝอย จังหวัดสะอาด  ประจําปี  2562 ตาม

5,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการรณรงคส์รา้ง
จติสํานกึและการสง่เสรมิ การทงิ การคัดแยก
ขยะมลูฝอยในชมุชน 

10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดทําพวงมาลา ชอ่ดอกไม ้
ในงานรัฐพธิตีา่ง ๆ  ตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ 
2561-2565

5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานสว่นตําบลและพนักงานจา้ง เชน่ คา่

100,000 บาท

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
-โครงการเทดิทนูสถาบนัชาต ิศาสนา และ
พระมหากษัตรยิ์
-พระราชบญัญัตสิภาตําบลและองคก์ารบรหิาร

10,000 บาท

รายจา่ยเกยีวกบัการรับรองและพธิกีาร 15,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่รับรองกรณีท ีอบต.ไดรั้บ
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จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวนวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 3,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่จัดซอืวัสดโุฆษณาและ

วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 40,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดยุานพาหนะและ

วัสดกุอ่สรา้ง 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ประเภท

วัสดงุานบา้นงานครัว 10,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดงุานบา้นงานครัว  

วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 

วัสดสํุานักงาน 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดสํุานักงาน ประเภท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา
คา่วสัดุ 368,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 90,000 บาท
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จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัททํีาการ
ปกครองจังหวัดศรสีะเกษ เพอืดําเนนิโครงการ
 ป้องกนัเฝ้าระวังและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ

5,000 บาท

เงนิอดุหนุน 40,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

-เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่พนืทเีว็บไซดแ์ละ
งบเงนิอดุหนุน 40,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่บรกิารสอืสารและ
คา่เชา่พนืทเีว็บไซต ์และคา่ธรรมเนยีมที
เกยีวขอ้ง 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่
คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์รวมถงึคา่ใชจ้า่ย
คา่บรกิารไปรษณีย์ 500 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสํานักงาน/ในที
คา่บรกิารโทรศัพท์ 8,400 บาท

คา่สาธารณูปโภค 318,900 บาท

คา่ไฟฟ้า 200,000 บาท

วัสดคุอมพวิเตอร์ 100,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์



หนา้ : 1/1
วันทพีมิพ ์: 2/9/2564  10:26:08

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

คา่ตอบแทน 317,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 220,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 652,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงนจา้งตาม
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 28,308 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 484,848 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,255,796 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 1,700,640 บาท

งานบรหิารงานคลงั 2,977,296 บาท
งบบคุลากร 2,255,796 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง
อําเภอบงึบรูพ ์เพอืดําเนนิโครงการจัดกจิกรรม
เนอืงวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม

10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง
อําเภอบบึรูพ ์เพอืดําเนนิโครงการจัดกจิกรรม
เนอืงในวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัปกครอง
อําเภอบงึบรูพ ์เพอืดําเนนิโครงการจัดกจิกรรม
เนอืงในวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

15,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

คา่วสัดุ 190,000 บาท

วัสดสํุานักงาน 100,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 30,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม
และสมัมนาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้

60,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ

เพอืจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานสว่นตําบลและพนักงานจา้ง เชน่ คา่

50,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

คา่ใชส้อย 140,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/
พนักงาน/ลกูจา้งประจํา

20,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

-เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนแกเ่จา้หนา้ที
คา่เชา่บา้น 72,000 บาท

-เพอืจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็น
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
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รวม

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

รวม
รวม
รวมคา่ใชส้อย 260,000 บาท

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 284,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 284,000 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 355,320 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุ

งบบคุลากร 355,320 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 355,320 บาท

-เพอืเป็นคา่จัดซอืเครอืงพมิพ ์จํานวน 1 เครอืง 
-เป็นเครอืงพมิพท์มีคีวามเร็วในการพมิพส์งูสดุ
เพอืรองรับการใชง้านระบบ e-laas

39,900 บาท

งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 355,320 บาท

ครภุณัฑสํ์านักงาน
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืเครอืงปรับอากาศ 
(ระบบ Tnveter) ขนาด 18,000 บทียี ู จํานวน
 1 เครอืง 

29,600 บาท

งบลงทนุ 69,500 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 69,500 บาท

คา่บรกิารไปรษณีย์ 5,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์ประเภท
คา่สาธารณูปโภค 5,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดสํุานักงาน ประเภทวัสดุ
วัสดคุอมพวิเตอร์ 90,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน
เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน

เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ
เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 936,360 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 416,160 บาท

แผนงานการศกึษา
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา 1,209,360 บาท
งบบคุลากร 936,360 บาท

วัสดเุครอืงดับเพลงิ 24,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืวัสดเุครอืงดับเพลงิ

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิให ้
ความรูเ้กยีวกบัการป้องกนัสาธารณภยัแก่
ประชาชน

10,000 บาท

คา่วสัดุ 24,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการทบทวน
ฝึกอบรมชดุปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัปิระจํา
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ

150,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมทบ
มวน อปพร./ตํารวจบา้น
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่

10,000 บาท

เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการซอ้มแผนเพอื
ลดอบุตัเิหตทุางถนนและอคัคภียั
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่

10,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการตังจดุบรกิาร
ประชาชนชว่งเทศกาลปีใหมแ่ละเทศกาล
สงกรานต์

80,000 บาท

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
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จํานวน

จํานวน

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการใหค้วามรู ้
เรอืงยาเสพตดิและเพศศกึษาแกเ่ด็กและ
เยาวชน เชน่ คา่อาหารวา่งและเครอืงดมื 

10,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเชน่ 
คา่เบยีเลยีง คา่เชา่ทพัีก คา่พาหนะ ฯลฯ

50,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแขง่ขนัทักษะ
วชิาการของเด็กเล็ก เชน่ เงนิรางวัล 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการ คา่ตกแตง่สถานท ี

5,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพัฒนา
คณุภาพการศกึษา เชน่ คา่อาหารวา่งและ
เครอืงดมื คา่ตอบแทนวทิยากร ฯลฯ

10,000 บาท

คา่ใชส้อย 130,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/
พนักงาน/ลกูจา้งประจํา

25,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

-เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานสว่น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ตอบแทน 65,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 40,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
งบดาํเนนิงาน 273,000 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง
เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 36,000 บาท

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 442,200 บาท
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รวม
รวม
รวม

จํานวน
เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,382,120 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 960,600 บาท

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 4,516,885 บาท
งบบคุลากร 2,382,120 บาท

วัสดอุนื 5,000 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดอุนื ๆ   ประเภทวัสดุ

วัสดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์

วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ ประเภท

วัสดสํุานักงาน 50,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดสํุานักงาน ประเภทวัสดุ

-เพอืจา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาทรัพยส์นิเพอืให ้
คา่วสัดุ 78,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนฝึกอบรม
และสมัมนาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้

50,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 5,000 บาท
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รวม
รวม

จํานวน
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา (คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา
สําหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก (อาย ุ3-5 ปี) ศนูย์

4,520 บาท

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา (คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา
สําหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต.เป๊าะ (อาย ุ

16,950 บาท

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถาน
ศกึษษา
-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาประกอบอาหาร

25,728 บาท

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา (คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา
สําหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก (อาย ุ3-5 ปี) ศนูย์

5,650 บาท

โครงการสนับสนนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา
-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาประกอบอาหาร

61,740 บาท

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศักษา
-คา่จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวันศนูย์

149,205 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ คา่
เย็บหนังสอื เขา้ปกหนังสอื คา่จา้งเหมาจัดทํา
ป้ายประชาสมัพันธต์า่ง ๆ ฯลฯ

78,000 บาท

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

คา่ใชส้อย 570,453 บาท
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม
งบดาํเนนิงาน 1,164,565 บาท

เพอืจา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะของขา้ราชการครู
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,203,120 บาท

เงนิวทิยฐานะ 218,400 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวนคา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 8,000 บาท

คา่ไฟฟ้า 12,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก  

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดอุนื ประเภทวัสดคุงทน 
คา่สาธารณูปโภค 20,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่วัสดอุาหารเสรมิ (นม) 

วัสดอุนื 5,000 บาท

คา่วสัดุ 574,112 บาท

วัสดงุานบา้นงานครัว 569,112 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่จัดการ
เรยีนการสอน) ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวัดบา้น

34,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่จัดการ
เรยีนการสอน) ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวัดบา้นมว่ง

20,400 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการบรหิาร
สถานศกึษา (คา่จัดการเรยีนการสอน) ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นหมากยาง จํานวน 5 

8,500 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่จัดการ
เรยีนการสอน) ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต.เป๊าะ

49,300 บาท

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา
สําหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก (อาย ุ3-5 ปี) ศนูย์

13,560 บาท

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา
-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาประกอบอาหาร

102,900 บาท
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รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

รวมงบเงนิอดุหนุน 240,000 บาท

วัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 40,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดวุทิยาศาตรแ์ละ

วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 8,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืวัสดเุชอืเพลงิและ

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและ
ควบคมุโรคพษิสนัุขบา้และการทําหมัน สนัุข 
แมว 

30,000 บาท

คา่วสัดุ 48,000 บาท

คา่ใชส้อย 30,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัสาธารณสขุ 318,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 78,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น
โนนลาน เพอืดําเนนิโครงการอาหารกลางวัน 
 จํานวน  69 คน ๆละ 21 บาท/วัน จํานวน 200

289,800 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น
มว่ง จํานวน 68 คน ๆละ 21 บาท/วัน จํานวน 
200 วัน

285,600 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ
-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนชมุชน
บา้นหนองค ูจํานวน 94 คน ๆละ 21 บาท/วัน 
จํานวน 200 วัน

394,800 บาท

งบเงนิอดุหนุน 970,200 บาท
เงนิอดุหนุน 970,200 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์ รวมถงึคา่ใชจ้า่ย
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รวม

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวนคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 759,720 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม

เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งรายเดอืน

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 759,360 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิเดอืน และเงนิปรับปรงุ

งบบคุลากร 1,582,980 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 1,582,980 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืครอบครัวผูม้ี
รายไดน้อ้ยและผูไ้รท้พีงึในเขต อบต. เชน่ คา่
วัสด ุฯลฯ

20,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน 2,390,480 บาท

คา่ใชส้อย 20,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

แผนงานสงัคมสงเคราะห์
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 20,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 20,000 บาท

เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพระราชดําริ
ดา้นสาธารณสขุ ในเขต อบต.เป๊าะ  จํานวน 
12 หมูบ่า้น ๆละ 20,000 บาท

240,000 บาท

เงนิอดุหนุน 240,000 บาท
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จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งเหมาบคุลากร
หน่วยงานอนืทมีใีบประกอบวชิาชพี เชน่ 
วศิวกร ฯลฯ

15,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบคณุภาพนํา 10,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอนื ๆ เชน่ คา่
เย็บหนังสอืหรอืเขา้ปกหนังสอื คา่จัดทําป้าย
ประชาสมัพันธฺ ์ฯลฯ

50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่รังวัดทสีาธารณประโยชน์ 10,000 บาท

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
-เพอืจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารทําความ
สะอาดบรเิวณกองชา่งและดแูลรักษา
เครอืงมอืชา่ง

78,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 
คา่ใชส้อย 363,000 บาท

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/
พนักงาน/ลกูจา้งประจํา

10,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็น

งบดาํเนนิงาน 703,000 บาท
คา่ตอบแทน 60,000 บาท

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 21,900 บาท
เพอืจา่ยเป็นเงนิเพมิคา่ครองชพีชวัคราว
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน
ครภุณัฑสํ์านักงาน

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืกลอ้งระดับ   จํานวน 1 
ชดุ โดยมคีณุลักษณะดังนี
1.ขนาดกําลังขยาย 24 เทา่

20,200 บาท

งบลงทนุ 104,500 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 104,500 บาท

วัสดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดคุอมพวิเตอร ์ 

วัสดกุอ่สรา้ง 120,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ประเภท

วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 70,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 

วัสดสํุานักงาน 50,000 บาท
-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดสํุานักงาน  ประเภท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา
คา่วสัดุ 280,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมสมัมนาตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของ

40,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 120,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
เชน่ คา่เบยีเลยีง คา่เชา่ทพัีก คา่พาหนะ ฯลฯ
-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

40,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้ลุม่อาชพีในเขต 
อบต.เป๊าะ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

50,000 บาท

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ
จัดงานวันสตรสีากล เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร
 คา่รับรอง คา่ใชจ้า่ยเกยีวกบัสถานทแีละ

30,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 50,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ
จัดการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิในเขต อบต.
 เชน่ คา่เชา่หรอืคา่เตรยีมสนามแขง่ขนั คา่

30,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ
จัดงานวันผูส้งูอาย ุ(วันสงกรานต)์ เชน่ คา่
รับรอง คา่พธิกีารทางศาสนา คา่ใชจ้า่ย

50,000 บาท

คา่ใชส้อย 110,000 บาท
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 160,000 บาท
งบดาํเนนิงาน 110,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืชดุทดสอบความขน้
เหลวของคอนกรตี (Slump Test) จํานวน 1 
ชดุ โดยมคีณุลัษณะดังนี

6,750 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืแบบหลอ่คอนกรตีทรง
สเีหลยีม (เหล็ก) จํานวน 3 ชดุ โดยมคีณุ
ลัษณะดังนี

5,550 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่จัดซอืเครอืงปรับอากาศแบบ
ตงัพนืหรอืแบบแขวน จํานวน 2 เครอืว โดยมี
คณุลัษณะดังนี

72,000 บาท

ครภุณัฑก์อ่สรา้ง
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน
คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นโนนลาน หมูท่ ี1 จํานวน 1 สาย 
(สายบา้นโนนลาน หมูท่ ี1-บา้นตลาด) ขนาด

200,000 บาท

งบลงทนุ 2,453,700 บาท
คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง 2,453,700 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนกลุม่ประชาชนในเขต
 อบต.โครงการเงนิอดุหนุนงานประเพณี
ทอ้งถนิ จํานวน 12 หมูบ่า้นในเขต อบต.เป๊าะ 

50,000 บาท

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
งานกอ่สรา้ง 2,553,700 บาท

เงนิอดุหนุน 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
งบเงนิอดุหนุน 50,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ. 
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิ
กจิกรรมในวันสําคัญทางพระพทุธศาสนา เชน่
 คา่อาหารวา่งและเครอืงดมื ฯลฯ

5,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถนิ พ.ศ.
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศกึษารว่ม
ปฏบิตัธิรรมของผูส้งูอาย ุเชน่ คา่อาหารวา่ง
และเครอืงดมื ฯลฯ

5,000 บาท

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการถา่ยทอดภมูิ
ปัญญาทอ้งถนิงานชา่งฝีมอืพนืบา้น เชน่ 
คา่อาหารวา่งและเครอืงดมื คา่ตอบแทน

5,000 บาท

งบดาํเนนิงาน 15,000 บาท
คา่ใชส้อย 15,000 บาท

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถนิ 65,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนลกูรังบดอดัแน่น 
 บา้นหนองคใูหม ่หมูท่ ี15 จํานวน 1 สาย 
(สายจากโนนอซีา-นาคํา) ขนาดกวา้ง 3.80  

200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งยกระดับถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นเหนอืโนนลาน หมูท่ ี9 จํานวน
 1 สาย (สายจากถนนหลวง-บา้นนายบญุช ู 

100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรเีสรมิ
เหล็ก บา้นโนนแดง หมูท่ ี5 (สายบา้นโนน
แดง-บา้หนองคใูหม ่หมูท่ ี15) จํานวน 1 สาย

200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรเีสรมิ
เหล็ก บา้นโนนลาน หมทู ี9 จํานวน 1 สาย 
(สายบา้นนางเข็ม  คงสําราญ) ขนาดกวา้ง  

57,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นหมากยาง หมูท่ ี16 จํานวน 1 สาย 
(สายหนองครก) ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นหมากยาง หมูท่ ี3  จํานวน 1 สาย  
(สายวัดป่าสนัตนิมิติร-หนองหอ้ง) ขนาด 4.00 

200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นหนองคใูต ้หมูท่ ี12 จํานวน 1 สาย 
(สายดา้นทศิตะวันออกบา้น) ขนาดกวา้ง 4.00 

200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นหนองคใูหญ ่หมูท่ ี7 จํานวน 1 สาย
 (สายเสน้ทางหลวง-คลองชลประทาน) ขนาด

200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นมว่ง หมูท่ ี4 จํานวน 1 สาย (สาย
บา้นมว่ง-บา้นโนนลาน) ขนาดกวา้ง 4.00 

100,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นมว่งงาม หมทู ี10  จํานวน 1 สาย 
(สายบา้นมว่งงาม หมูท่ ี10-บา้นหนองผอื) 

200,000 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นโนนลาน หมูท่ ี9 จํานวน 1 สาย 
(สายบา้นนายเปียม  พรหมอุน่) ขนาดกวา้ง 

81,700 บาท

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นโนนลานกลาง หมูท่ ี13  (สายสาม
แยกหนา้บา้นนางเพยีง  จันทรโ์ท-วัดป่าโนน

200,000 บาท
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รวมคา่วสัดุ 10,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิการ
ปลกูหญา้แฝกตามแนวพระราชดํารฯิ เชน่ คา่
จัดทําป้ายโครงการ ฯลฯ

2,000 บาท

-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอนุรักษ์พัธุ
กรรมพชือนัเนอืงมาจากพระราชดํารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร ีเชน่

7,000 บาท

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
-เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการปลกูตน้ไมใ้น
วันวสิาขบชูา เชน่ คา่ป้าย คา่วัสด ุฯลฯ
-เป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรเีมอืวันท ี31 

2,000 บาท

งบดาํเนนิงาน 21,000 บาท
คา่ใชส้อย 11,000 บาท

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 197,760 บาท
เพอืจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม

งบบคุลากร 197,760 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 197,760 บาท

-เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัการไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาค เพอืดําเนนิโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํา บา้นมว่ง หมูท่ ี4 (รอบหมูบ่า้น)

100,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานสง่เสรมิการเกษตร 218,760 บาท

เงนิอดุหนุน 100,000 บาท
เงนิอดุหนุนรัฐวสิาหกจิ

-เพอืจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรอ่งระบายนําคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นหนองคนูอ้ย หมูท่ ี8  จํานวน 1
 สาย (สายขา้งบา้นนางกํา ชณิพัณธ-์สามแยก

315,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 100,000 บาท
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-เพอืจา่ยเป็นเงนิคา่วัสดกุารเกษตร ประเภท

วัสดกุารเกษตร 10,000 บาท


