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ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

งค รบร รส่วนต บลคข ด
ภ คง  จง วดนครร ชสีม



ทานปร ธาน ภา ล มา ิ ภา ารบริ าร วน าบล า

. . 2564

1. ถาน าร ลั
1.1

า ถล บปร มา

. . 2564

1.1.1 25,532,155.84

1.1.2 10,249,174.18

1.1.3 9,218,950.64

1.1.4 0 0.00

1.1.5 5 54,680.69

1.2 0.00

. .2563 30 . .2563

2. ารบริ าร บปร มา ในปี บปร มา 2563 วันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2563
1 57,964,376.31

ษ 35,647.01

83,189.50

186,137.13

0.00

็ ็ 95,647.00

1,700.00

ษ 23,759,262.67

33,802,793.00

2 24,153,722.00



3 52,674,426.68

18,966,064.89

14,662,559.00

8,668,121.34

7,360,940.00

ื 20,000.00

2,996,741.45

4 6,485,722.00

5 2,254,920.00

6 3,438,000.00

7 0.00



คาแถลงงบประมาณ
ปร าป บปร มาณ พ.ศ. 2564

ารบริ าร วนตาบล าด
. .น รราช ีมา

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภาษี า ร 205,350.22 180,000.00 127,870.00

มวด าธรรมเนียม าปรับ แล ใบ
นุญาต

83,747.00 72,500.00 101,600.00

มวดรายได้ า ทรัพย ิน 232,888.14 184,000.00 232,030.00

มวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,860.00 12,500.00 13,500.00

มวดรายได้ า ทุน 5,000.00 1,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 529,845.36 450,000.00 480,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภาษี ัด รร 25,878,717.35 25,050,000.00 26,020,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25,878,717.35 25,050,000.00 26,020,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวดเ ิน ุด นุนทั่วไป 32,888,008.00 33,000,000.00 33,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

32,888,008.00 33,000,000.00 33,500,000.00

รวม 59,296,570.71 58,500,000.00 60,000,000.00



2564

ิ
2562 2563 2564

งบกลาง 18,449,934.26 20,194,750.00 20,499,870.00

งบบุคลากร 13,740,299.56 16,397,100.00 16,781,180.00

งบดา นินงาน 8,742,672.13 11,028,450.00 11,605,450.00

งบลงทุน 6,124,691.13 7,644,700.00 7,313,500.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 30,000.00 30,000.00

งบ งินอุดหนุน 3,896,694.22 3,205,000.00 3,770,000.00

ว 50,974,291.30 58,500,000.00 60,000,000.00

ว 50,974,291.30 58,500,000.00 60,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลคขาด
อาเภอคง  จัง วัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริ าร ่วนตาบลคขาด

อ.คง  จ.นครราช ีมา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 16,490,460

แผนงานการรักษาความ งบภายใน 520,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,098,050

แผนงาน าธารณ ุข 1,328,500

แผนงาน ังคม งเคราะ 430,000

แผนงานเค ะและชุมชน 9,694,000

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน 180,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ 65,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 1,694,120

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,499,870

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 60,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,506,240 2,130,120 11,636,360
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,212,720 0 4,212,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 5,293,520 2,130,120 7,423,640

งบดา นินงาน 4,019,000 526,600 4,545,600
    ค่าตอบแทน 1,024,000 211,600 1,235,600

    ค่าใช้สอย 2,055,000 215,000 2,270,000

    ค่าวัสดุ 490,000 100,000 590,000

    ค่าสาธารณูปโภค 450,000 0 450,000

งบลงทุน 255,000 23,500 278,500
    ค่าครุภัณฑ์ 105,000 23,500 128,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000 0 150,000

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000
    รายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

                              รวม 13,810,240 2,680,220 16,490,460

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลคูขาด

อ.คง  จ.นครราชสีมา

น้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบดา นินงาน 220,000 220,000
    ค่าใช้สอย 220,000 220,000

งบลงทุน 300,000 300,000
    ค่าครุภัณฑ์ 300,000 300,000

                              รวม 520,000 520,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลคูขาด

อ.คง  จ.นครราชสีมา

น้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 794,000 1,244,200 2,038,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 794,000 1,244,200 2,038,200

งบดา นินงาน 1,142,000 2,759,850 3,901,850
    ค่าตอบแทน 211,000 0 211,000

    ค่าใช้สอย 516,000 1,095,850 1,611,850

    ค่าวัสดุ 415,000 1,664,000 2,079,000

งบลงทุน 518,000 0 518,000
    ค่าครุภัณฑ์ 518,000 0 518,000

งบ งินอุดหนุน 0 2,640,000 2,640,000
    เงินอุด นุน 0 2,640,000 2,640,000

                              รวม 2,454,000 6,644,050 9,098,050

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลคูขาด

อ.คง  จ.นครราชสีมา

น้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 452,500 0 452,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 452,500 0 452,500

งบดา นินงาน 200,000 246,000 446,000
    ค่าตอบแทน 120,000 0 120,000

    ค่าใช้สอย 25,000 246,000 271,000

    ค่าวัสดุ 55,000 0 55,000

งบลงทุน 10,000 0 10,000
    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 10,000

งบ งินอุดหนุน 0 420,000 420,000
    เงินอุด นุน 0 420,000 420,000

                              รวม 662,500 666,000 1,328,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลคูขาด

อ.คง  จ.นครราชสีมา

น้า : 4/9



แผนงานสังคมสง คราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบดา นินงาน 350,000 350,000
    ค่าใช้สอย 350,000 350,000

งบลงทุน 80,000 80,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 80,000 80,000

                              รวม 430,000 430,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลคูขาด

อ.คง  จ.นครราชสีมา

น้า : 5/9



แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,646,000 0 1,646,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,646,000 0 1,646,000

งบดา นินงาน 1,366,000 180,000 1,546,000
    ค่าตอบแทน 416,000 0 416,000

    ค่าใช้สอย 200,000 10,000 210,000

    ค่าวัสดุ 750,000 170,000 920,000

งบลงทุน 0 5,822,000 5,822,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 5,822,000 5,822,000

งบ งินอุดหนุน 0 680,000 680,000
    เงินอุด นุน 0 680,000 680,000

                              รวม 3,012,000 6,682,000 9,694,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลคูขาด

อ.คง  จ.นครราชสีมา

น้า : 6/9



แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 180,000 180,000
    ค่าใช้สอย 180,000 180,000

                              รวม 180,000 180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน 55,000 10,000 65,000
    ค่าใช้สอย 55,000 10,000 65,000

                              รวม 55,000 10,000 65,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลคูขาด

อ.คง  จ.นครราชสีมา

น้า : 7/9



แผนงานการ กษตร

งานงบ งานส่ง สริมการ กษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนา

และป่าไม้
รวม

งบบุคลากร 1,008,120 0 1,008,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,008,120 0 1,008,120

งบดา นินงาน 313,000 38,000 351,000
    ค่าตอบแทน 70,000 0 70,000

    ค่าใช้สอย 178,000 38,000 216,000

    ค่าวัสดุ 65,000 0 65,000

งบลงทุน 305,000 0 305,000
    ค่าครุภัณฑ์ 5,000 0 5,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000 0 300,000

งบ งินอุดหนุน 30,000 0 30,000
    เงินอุด นุน 30,000 0 30,000

                              รวม 1,656,120 38,000 1,694,120

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลคูขาด

อ.คง  จ.นครราชสีมา

น้า : 8/9



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 20,499,870 20,499,870
    งบกลาง 20,499,870 20,499,870

                              รวม 20,499,870 20,499,870

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลคูขาด

อ.คง  จ.นครราชสีมา

น้า : 9/9





รายงานประมาณการรายรับ
ปร ป บปร ม ณ  พ.ศ. 2564

รบร ร วนต บล ด
ภ    วดน รร ช ม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภ ษท่ดนแล ่ ปล ร้ 0.00 0.00 0.00 174,000.00 -36.85 % 109,880.00
     ภ ษโร รื นแล ท่ดน 68,052.00 84,642.95 107,570.97 2,000.00 -100.00 % 0.00
     ภ ษบ ร ท้ ท่ 86,124.28 86,358.41 83,456.05 2,000.00 -100.00 % 0.00
     ภ ษป้ ย 15,571.20 15,387.20 14,323.20 2,000.00 799.50 % 17,990.00

รวมหมวดภาษีอากร 169,747.48 186,388.56 205,350.22 180,000.00 127,870.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ธรรม นยม ่ยว บใบ นญ ต ร ย ร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ธรรม นยม ่ยว บ ร วบ ม ร 1,100.00 1,040.00 1,480.00 1,000.00 40.00 % 1,400.00
     ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย 520.00 370.00 530.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ธรรม นยม ื่น ๆ 1,019.40 3,041.00 1,002.00 2,000.00 -40.00 % 1,200.00
     ปรบผ้ ร ท ผด ฎ ม ย ร รท บ 0.00 2,100.00 2,050.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     ปรบ รผด ญญ 33,415.00 11,198.00 23,357.00 10,000.00 250.00 % 35,000.00
     ใบ นญ ตรบท ร ็บ น ่ ปฏ ล รื มลฝ ย 15,000.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00
     ใบ นญ ตรบท ร ด ่ ปฏ ล รื มลฝ ย 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ใบ นญ ตปร บ ร ้ รบ รท่ ปน นตร ยต

ภ พ
39,960.00 45,600.00 47,600.00 45,000.00 0.00 % 45,000.00

     ใบ นญ ต น ย น ้ ในท่ รื ท ธ รณ 200.00 0.00 0.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

วนท่พมพ : 6/10/2563  10:21:28 น้  : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ใบ นญ ต ่ยว บ ร วบ ม ร 2,839.00 3,777.00 2,728.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ใบ นญ ต ื่นๆ 931.20 2,687.50 0.00 2,500.00 -60.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 94,984.60 74,813.50 83,747.00 72,500.00 101,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ด บ้ย 177,840.11 186,129.49 232,888.14 184,000.00 26.10 % 232,030.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 177,840.11 186,129.49 232,888.14 184,000.00 232,030.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ยแบบแปลน 49,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     รบร น แล ถ ย ร 20.00 20.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ 5,643.57 2,110.00 2,860.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 54,663.57 2,130.00 2,860.00 12,500.00 13,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     ยท ดตล ดทรพย น 15,500.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 15,500.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษแล ธรรม นยมรถยนต 602,396.66 728,901.34 747,623.85 750,000.00 0.00 % 750,000.00
     ภ ษมล พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน 9,144,839.48 10,240,804.75 10,657,668.08 10,300,000.00 3.88 % 10,700,000.00
     ภ ษมล พ่มต ม พ.ร.บ. ด รรร ยได้ 4,428,802.27 4,734,162.09 4,325,373.48 4,700,000.00 -6.38 % 4,400,000.00
     ภ ษธร ฉพ 230,786.69 228,220.91 235,803.74 240,000.00 0.00 % 240,000.00
     ภ ษ ร 2,106,305.23 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษ รรพ มต 5,075,947.77 8,044,490.47 8,701,130.28 8,000,000.00 8.75 % 8,700,000.00
     ภ ลว แร 141,541.13 116,120.06 122,637.00 100,000.00 30.00 % 130,000.00
     ภ ลว ปิโตร ลยม 102,461.79 62,887.09 76,762.92 60,000.00 66.67 % 100,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ธรรม นยม ดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน

618,709.00 855,459.00 1,011,718.00 900,000.00 11.11 % 1,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,451,790.02 25,011,045.71 25,878,717.35 25,050,000.00 26,020,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     น ด นนท่วไป รบด นน รต ม น น้ ท่แล
ภ ร ถ ยโ น ลื ท

30,233,090.00 30,656,678.00 32,888,008.00 33,000,000.00 1.52 % 33,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 30,233,090.00 30,656,678.00 32,888,008.00 33,000,000.00 33,500,000.00
รวมทุกหมวด 53,197,615.78 56,118,185.26 59,296,570.71 58,500,000.00 60,000,000.00
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 513,356.12 514,080.00 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,063.22 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,063.22 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น

3,700,800.00 3,700,800.00 3,520,482.00 3,528,000.00 0 % 3,528,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,385,520.00 4,385,520.00 4,204,364.56 4,212,720.00 4,212,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 2,379,656.00 2,743,357.00 2,784,682.00 3,169,920.00 5.63 % 3,348,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริ าร วนตาบลคขาด
อาเภอคง    จัง วัดนครราช ีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจาตาแ นง 210,000.00 210,000.00 196,000.00 210,000.00 0 % 210,000

คาจ้างลกจ้างประจา 321,660.00 234,780.00 246,240.00 266,760.00 3.37 % 275,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,020,840.00 1,120,080.00 1,184,400.00 1,314,360.00 4.95 % 1,379,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 87,240.00 83,960.00 76,200.00 73,060.00 6.76 % 78,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 4,019,396.00 4,392,177.00 4,487,522.00 5,036,100.00 5,293,520
รวมงบบุคลากร 8,404,916.00 8,777,697.00 8,691,886.56 9,248,820.00 9,506,240

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

8,500.00 84,000.00 0.00 550,000.00 63.64 % 900,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 134,000.00 162,000.00 99,000.00 84,000.00 0 % 84,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 2,756.75 5,513.50 5,513.50 50,000.00 -30 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 145,256.75 251,513.50 104,513.50 689,000.00 1,024,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 304,513.00 336,346.40 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 305,412.50 390,000.00 -23.08 % 300,000

จ้างเ มาทาความ ะอาดอาคาร ถานที่
ราชการ

0.00 0.00 84,000.00 90,000.00 0 % 90,000

จ้างเ มาบริการกาจัดปลวก 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 52,800.00 67,495.00 84,085.00 120,000.00 -25 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 133,614.00 271,132.00 215,298.00 270,000.00 11.11 % 300,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

โครงการคาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น 0.00 0.00 24,684.00 0.00 100 % 300,000

โครงการจัดกิจกรรมรับบริจาคโล ิต 4,025.00 0.00 4,875.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 5 ธันวา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระ
นางเจ้า ิริกิตพระบริมราชินีนาถ

0.00 0.00 6,320.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาท มเด็จพระเจ้าอย ัวฯ 28 
กรกฎาคม

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี 3 มิถุนายน

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการชวยเ ลือประชาชนตามอานาจ
น้าที่

0.00 0.00 0.00 100,000.00 100 % 200,000

โครงการท้องถิ่นยุคใ มใ ใจอาเซียน 20,000.00 27,240.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเทิดทนพระม ากษัตริยองคพอ
ลวงของปวงชนชาวไทยเ ด็จ วรรคาลัย

ของท้องถิ่นไทยน้อมราลึกในพระม า รุณา
ธิคุณตราบนิรันดร ประจาปีงบประมาณ 
2560

151,080.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประชา ัมพันธการรณรงค งเ ริม
การปนจักรยานออกกาลังกาย เพื่อ ุขภาพ

0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมจิตอา าประดิษฐดอกไม้
จันทนเพื่อใช้รวมในพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภมิ
พลอดุลยเดช ประจาปีงบประมาณ 2560

62,260.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเยาวชนยุคใ มโตไปไมโกง 0.00 19,980.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 6,000.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการวันปิยม าราช 0.00 0.00 1,000.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการศนยปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระ
ราชดาริของพอ ลวง

45,955.00 18,540.00 29,790.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการ ร้างความรัก ความ ามัคคี 
ปรองดอง มานฉันท

0.00 0.00 19,290.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการ ร้างความรัก ปรองดอง ความ
ามัคคี มานฉันท

0.00 29,260.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเ ริม ร้างการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

0.00 16,260.00 16,260.00 0.00 100 % 20,000

โครงการใ ้ความร้ปลุกจิต านึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

0.00 0.00 19,900.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี (อพ. ธ.)

170,736.00 282,017.00 21,202.00 0.00 0 % 0

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี (อพ. ธ.) ในการ

ดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น นองใน
พระราชดาริโดย องคการบริ าร วนตาบลค
ขาด อาเภอคง จัง วัดนครราช ีมา

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

โครงการอบต.คขาด ัญจร ประจาปี 2560 29,582.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษา
ดงานเพื่อเพิ่มพนประ ิทธิภาพ ในการปฏิบัติ
งาน ใ ้แกคณะผ้บริ าร พนักงาน วนตาบล 
ลกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององคการ
บริ าร วนตาบลคขาด 

9,360.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษา
ดงานเพื่อเพิ่มพนประ ิทธิภาพ ในการปฏิบัติ
งาน ใ ้แกคณะผ้บริ าร มาชิกอบต. 
พนักงาน วนตาบล ลกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างขององคการบริ าร วนตาบลค
ขาด

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษา
ดงานเพื่อเพิ่มพนประ ิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน ใ ้แกคณะผ้บริ าร พนักงาน วนตาบล 
ลกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององคการ
บริ าร วนตาบลคขาด

0.00 10,110.00 10,110.00 0.00 100 % 40,000

โครงการอบรม ัมมนาทัศนศึกษาและดงาน
นอก ถานที่ของคณะผ้บริ าร, มาชิก ภา
องคการบริ าร วนตาบล,พนักงาน วน
ตาบล, ลกจ้างประจา, พนักงานจ้างของ
องคการบริ าร วนตาบลคขาด 

0.00 0.00 423,840.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมใ ้ความร้ด้านข้อมลขาว าร
ของทางราชการแกคณะผ้บริ าร พนักงาน
วนตาบล และประชาชนในพื้นที่องคการ

บริ าร วนตาบลคขาด

0.00 27,240.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมใ ้ความร้ด้านข้อมลขาว าร
ของทางราชการแกผ้บริ าร พนักงาน วน
ตาบล และประชาชนในพื้นที่องคการบริ าร
วนตาบลคขาด

21,240.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมใ ้ความร้เรื่องกฎ มายที่จา
เป็นในชีวิตประจาวันและการดาเนินงานของ
ศนยยุติธรรมชุมชน

0.00 28,660.00 19,940.00 20,000.00 0 % 20,000

อบรม ัมมนาทัศนศึกษา และดงานนอก
ถานที่ของ  คณะผ้บริ าร, มาชิก ภา 

องคการบริ าร วนตาบล พนักงาน วน
ตาบล ลกจ้าง ประจา พนักงานจ้างของ 
องคการบริ าร วนตาบลคขาด

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 55,678.73 54,341.53 22,352.82 100,000.00 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,060,843.73 1,193,621.93 1,314,359.32 2,056,000.00 2,055,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 138,491.00 90,737.00 80,540.00 78,000.00 28.21 % 100,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 12,000.00 0.00 10,000.00 200 % 30,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 19,534.00 26,600.00 48,038.00 80,000.00 -25 % 60,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 5,100.00 5,870.00 0.00 5,000.00 1,500 % 80,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 72,902.80 87,304.40 91,495.60 170,000.00 0 % 170,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วั ดุคอมพิวเตอร 91,415.00 76,000.00 50,450.00 80,000.00 -50 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 327,442.80 298,511.40 270,523.60 428,000.00 490,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 215,135.05 264,375.13 314,378.27 320,000.00 -12.5 % 280,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 5,796.00 9,293.00 15,730.00 50,000.00 0 % 50,000

คาบริการโทรศัพท 19,592.24 19,301.73 12,758.68 40,000.00 0 % 40,000

คาบริการไปรษณีย 4,489.00 4,491.00 5,809.00 30,000.00 0 % 30,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 57,780.00 16,231.90 15,408.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 302,792.29 313,692.76 364,083.95 490,000.00 450,000
รวมงบดาเนินงาน 1,836,335.57 2,057,339.59 2,053,480.37 3,663,000.00 4,019,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้ 7,900.00 4,980.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้นั่งคอย า รับรับรองผ้มาติดตอ
ราชการ

6,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้บุนวม 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

เครื่องดดฝุ่น 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 
บีทีย

0.00 0.00 0.00 388,800.00 -100 % 0

จัดซื้อ/จ้างทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ มเด็จพระ
เจ้าอย ัวรัชกาลที่ 10  จานวน 1 ซุ้ม

0.00 96,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโซฟารับแขก า รับใช้งานในอาคาร
อเนกประ งค ลังใ ม

0.00 26,890.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะ มบชา ประเภทโต๊ะ ม 9 แบบไม้ 
1 ชุด

0.00 8,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ต้กระจกบานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

ต้เก็บเอก ารบานเลื่อน 4,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ต้เ ล็กบานเลื่อน 0.00 0.00 9,980.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทางาน 0.00 3,850.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 0.00 149,620.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะพับอเนกประ งค 0.00 0.00 0.00 64,000.00 -100 % 0

แทนกลาวรายงาน 24,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องปมน้าแรงดันพร้อมติดตั้ง
อัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต จานวน 2 เครื่อง

0.00 39,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเ ียงพร้อมชุดไมโครโฟน 0.00 99,300.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายวีดีโอ 0.00 0.00 29,990.00 0.00 0 % 0

ขาตั้งเครื่องโปรเจคเตอร 0.00 0.00 2,450.00 0.00 0 % 0

เครื่องเ ียงกลางแจ้งพร้อมลาโพง 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องรีดผ้าไอน้า 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อและติดตั้งมานพร้อมอุปกรณในอาคาร
อเนกประ งค ลังใ ม

0.00 50,660.00 0.00 0.00 0 % 0

ต้เย็น 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ค า รับงาน านัก
งาน

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ี 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพแบบ ัวฉีด 8,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องอานบัตรแบบอเนกประ งค (Smart 
Card Reader)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ครุภัณฑอื่น

เต็นท 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 63,450.00 106,290.40 0.00 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 137,990.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 128,750.00 585,890.40 193,410.00 826,300.00 105,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติม รือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ปรับปรุง ้องทางาน านักงานปลัด 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

โครงการทาเวทีในอาคารอเนกประ งค ลัง
ใ ม

0.00 0.00 69,900.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ้องน้าเป็น
้องเก็บของ

70,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภมิทัศนบริเวณที่ทาการ
องคการบริ าร วนตาบลคขาด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการล้อมรั้วรอบพื้นที่ป่าช้า าธารณ
ประโยชน มที่ 1 บ้านปอบิด

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 270,000.00 0.00 69,900.00 200,000.00 150,000
รวมงบลงทุน 398,750.00 585,890.40 263,310.00 1,026,300.00 255,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
รือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัด า
รือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  
ประเมินผล รือพัฒนาระบบตาง ๆ  ซึ่งมิใช
เพื่อการจัด า รือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ
ิ่งกอ ร้าง

0.00 0.00 20,000.00 0.00 100 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 45,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

อุด นุนศนยปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง วนท้องถิ่น อ
.คง จ.นครราช ีมา

0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 45,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไป 10,705,001.57 11,455,926.99 11,043,676.93 13,983,120.00 13,810,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน 772,999.64 717,240.00 762,180.00 993,840.00 20.97 % 1,202,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 41,420.00 -48.29 % 21,420

เงินประจาตาแ นง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาจ้างลกจ้างประจา 238,560.00 250,140.00 260,280.00 280,080.00 4.76 % 293,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 351,846.00 493,680.00 513,480.00 539,280.00 4.01 % 560,880

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 1,547.00 21,420.00 15,900.00 15,900.00 -36.23 % 10,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,406,952.64 1,524,480.00 1,593,840.00 1,912,520.00 2,130,120
รวมงบบุคลากร 1,406,952.64 1,524,480.00 1,593,840.00 1,912,520.00 2,130,120

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 165,000.00 1.21 % 167,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 0 % 27,600

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 4,000.00 275 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 27,600.00 27,600.00 27,600.00 197,600.00 211,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 1,280.00 2,900.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 2,640.00 15,000.00 0 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 49,242.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 99,032.00 100,638.00 130,000.00 -38.46 % 80,000

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน

0.00 25,619.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน

0.00 0.00 87,350.00 100,000.00 0 % 100,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 5,300.00 17,450.00 7,800.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 55,822.00 145,001.00 198,428.00 265,000.00 215,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 38,189.05 19,102.00 23,013.15 50,000.00 0 % 50,000

วั ดุคอมพิวเตอร 57,650.00 56,100.00 47,700.00 100,000.00 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 95,839.05 75,202.00 70,713.15 150,000.00 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดาเนินงาน 179,261.05 247,803.00 296,741.15 662,600.00 526,600
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้ทางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,500

ต้เ ล็ก 4 ลิ้นชัก 0.00 0.00 9,600.00 12,000.00 -100 % 0

โต๊ะทางาน า รับวางเครื่องคอมพิวเตอรได้ 0.00 0.00 42,500.00 0.00 100 % 10,000

พัดลมติดผนัง 0.00 9,920.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรปดิจิตอล 3,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เคริ่องคอมพิวเตอร 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก 0.00 20,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เครื่องพิมพ Multifuntion เลเซอร รือ 
LED ขาวดา

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่อง แกนเนอร 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

เครื่อง ารองไฟ 12,760.00 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,750.00 34,120.00 76,600.00 30,000.00 23,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบลงทุน 16,750.00 34,120.00 76,600.00 30,000.00 23,500
รวมงานบริหารงานคลัง 1,602,963.69 1,806,403.00 1,967,181.15 2,605,120.00 2,680,220

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,307,965.26 13,262,329.99 13,010,858.08 16,588,240.00 16,490,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการการใ ้ความร้ในการแก้ไขปญ าไฟ
ป่าและ มอกควัน

0.00 0.00 17,010.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการจัด าชุดอา า มัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกัน แก้ไขปญ าและลด
อุบัติเ ตุทางถนน 

0.00 39,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกัน แก้ไขปญ าและลด
อุบัติเ ตุทางถนน ประจาปี 2560

33,663.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญ าอุบัติเ ตุ
ทางถนน

0.00 0.00 28,760.00 70,000.00 0 % 70,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
าธารณภัย

0.00 0.00 0.00 40,000.00 25 % 50,000
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
าธารณภัย ประจาปี 2561

0.00 25,410.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอา า
ภัยพิบัติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการฝึกทบทวนอา า มัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ประจาปี 2561

0.00 57,360.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพอา า มัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน ประจาปี2560

181,960.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพอา า มัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0.00 0.00 141,860.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 215,623.00 122,670.00 187,630.00 240,000.00 220,000
ค่าวัสดุ

วั ดุเครื่องแตงกาย 79,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 79,800.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบดาเนินงาน 295,423.00 122,670.00 187,630.00 240,000.00 220,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

ต้เก็บเอก ารบานเลื่อน 4,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ต้เก็บเอก ารบานเ ล็ก ขนาดใ ญ 9,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

ถังบรรจุน้า า รับรถน้าเอนกประ งคขนาด 
6,000 ลิตร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ายตอ ายดดน้ารถดับเพลิง 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,650.00 0.00 0.00 0.00 300,000
รวมงบลงทุน 29,650.00 0.00 0.00 0.00 300,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 325,073.00 122,670.00 187,630.00 240,000.00 520,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 84,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 84,000.00 0.00 0
รวมงบดาเนินงาน 0.00 0.00 84,000.00 0.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 84,000.00 0.00 0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 325,073.00 122,670.00 271,630.00 240,000.00 520,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 573,903.87 614,520.00 648,180.00 706,000.00 6.52 % 752,000

เงินประจาตาแ นง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 615,903.87 656,520.00 690,180.00 748,000.00 794,000
รวมงบบุคลากร 615,903.87 656,520.00 690,180.00 748,000.00 794,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 153,000.00 17.65 % 180,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 24,000.00 24,000.00 24,000.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 24,000.00 24,000.00 24,000.00 184,000.00 211,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 211,592.00 150,155.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเ มาทาความ ะอาดศนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

0.00 0.00 204,000.00 216,000.00 0 % 216,000

คาจ้างเ มาบริการ 0.00 0.00 1,930.00 90,000.00 0 % 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 77,636.00 100,612.00 88,412.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 0.00 0.00 15,600.00 0.00 100 % 20,000

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ประจาปี 
2560

24,240.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ประจาปี 
2561

0.00 17,520.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคร/ผ้ดแลเด็ก 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครผ้ดแลเด็ก/ผ้ดแล
เด็ก

0.00 3,240.00 7,740.00 0.00 0 % 0

โครงการวันเด็กแ งชาติ 0.00 0.00 29,220.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการวันเด็กแ งชาติ ประจาปี 2561 0.00 19,090.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ าย ัมพันธแมลก 0.00 7,705.00 8,705.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการ นน้อยเรียนร้ โลกกว้าง 32,260.00 36,125.00 32,330.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการอบรมใ ้ความร้ด้านโภชนาการเด็ก 0.00 19,860.00 7,660.00 20,000.00 0 % 20,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 4,300.00 0.00 5,800.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 350,028.00 354,307.00 401,397.00 496,000.00 516,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 32,463.00 68,490.00 94,445.00 100,000.00 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 2,970.00 6,650.00 15,000.00 0 % 15,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 13,700.00 42,200.00 69,075.00 90,000.00 11.11 % 100,000

วั ดุกอ ร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วั ดุการเกษตร 0.00 2,700.00 600.00 10,000.00 0 % 10,000

วั ดุคอมพิวเตอร 28,980.00 23,088.00 69,038.00 70,000.00 42.86 % 100,000

วั ดุการศึกษา 15,679.00 25,246.00 49,810.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 90,822.00 164,694.00 289,618.00 345,000.00 415,000
รวมงบดาเนินงาน 464,850.00 543,001.00 715,015.00 1,025,000.00 1,142,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้ า รับผ้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 392,000

ชองเก็บกระเป๋าและของใช้ วนตัวเด็ก 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ชั้นวางรองเท้า า รับเด็ก 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

ต้เ ล็กบานเลื่อนกระจก 0.00 14,550.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โต๊ะทางาน ระดับปฏิบัติการ-ชานาญการ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอา าร 80,000.00 82,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 6/10/2563  10:22 น้า : 21/55



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

พัดลมติดผนัง 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

ลาโพงบลทธ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑการศึกษา

กระดาน กรป ัตว 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ชุดศนยรวมชิงช้า 0.00 89,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ปีนป่ายรวมมิตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

ม้าโยกรป ัตว 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ม้า มุน 6 ที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 26,000

ครุภัณฑการเกษตร

ปมน้าแรงดันอัตโนมัติ า รับศนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว

0.00 19,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ปมน้าแรงดันอัตโนมัติ า รับศนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านเมืองคง

0.00 19,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ปมน้าแรงดันอัตโนมัติ า รับศนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้าน นอง นาด

0.00 19,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องเลน DVD พร้อมลาโพง 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน LED ขนาด 40 นิ้ว 0.00 0.00 24,200.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ต้เย็น 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เตียง 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ผ้ามาน น้าตางประตศนยพัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร  า รับงาน านักงาน 0.00 0.00 15,950.00 0.00 0 % 0

เครื่องปริ้นเตอร 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร (ขาวดา) 0.00 0.00 2,600.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ี 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

เครื่อง ารองไฟ 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 80,000.00 281,250.00 133,750.00 104,000.00 518,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ทางเข้าศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง

0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ทางเข้าศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน นอง นาด

0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้าง นามเด็กเลน ร้างปญญา 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างเ าธง น้าอาคารเรียน 
ศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง

0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการกอ ร้างเ าธง น้าอาคารเรียน 
ศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน นอง นาด

0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้าง ลังคากัน าด น้าอาคาร
เรียน

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้าง ลังคา นามเด็กเลนพร้อม
เททรายรองพื้น 

0.00 245,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างอาคารโรงอา าร ศนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน นอง นาด

0.00 239,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้ง มุ้งลวด ประต น้าตาง 
อาคารเรียน า รับศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เมืองคง

0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งมุ้งลวด ประต น้าตาง 
อาคารเรียน า รับศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนตาแก้ว

0.00 0.00 26,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งมุ้งลวด ประต น้าตาง 
อาคารเรียน า รับศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นอง นาด

0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้ง ลังคากัน าดด้าน น้าและ
ด้าน ลังอาคารเรียนศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนตาแก้ว

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการทา ีกาแพงศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนตาแก้ว

0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการปรับปรุงโถ ุขภัณฑ ้องน้าแบบ
ชักโครก า รับศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
ตาแก้ว

0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภมิทัศน 99,000.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคาร นามเด็กเลน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการรื้อถอนพร้อมกอ ร้าง ลังคากัน
แดดศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง มที่ 2 
ลังเกา มา ร้างที่ศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน

เมืองคง ลังใ ม

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 209,000.00 514,000.00 166,000.00 475,000.00 0
รวมงบลงทุน 289,000.00 795,250.00 299,750.00 579,000.00 518,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,369,753.87 1,994,771.00 1,704,945.00 2,352,000.00 2,454,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 430,206.00 458,400.00 484,200.00 520,000.00 6.58 % 554,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 351,686.81 477,480.00 490,128.00 653,400.00 -3.58 % 630,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 46,866.00 58,740.00 48,478.00 62,000.00 -3.23 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 828,758.81 994,620.00 1,022,806.00 1,235,400.00 1,244,200
รวมงบบุคลากร 828,758.81 994,620.00 1,022,806.00 1,235,400.00 1,244,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

792,000.00 749,500.00 845,460.00 1,118,300.00 -2.01 % 1,095,850

รวมค่าใช้สอย 792,000.00 749,500.00 845,460.00 1,118,300.00 1,095,850
ค่าวัสดุ

คาอา ารเ ริม (นม) 1,687,556.00 1,683,841.50 1,696,940.00 1,684,800.00 -1.23 % 1,664,000

รวมค่าวัสดุ 1,687,556.00 1,683,841.50 1,696,940.00 1,684,800.00 1,664,000
รวมงบดาเนินงาน 2,479,556.00 2,433,341.50 2,542,400.00 2,803,100.00 2,759,850

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 2,840,000.00 2,856,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุน า รับ นับ นุนโครงการอา าร
กลางวัน

0.00 0.00 2,796,000.00 2,680,000.00 -1.49 % 2,640,000

รวมเงินอุดหนุน 2,840,000.00 2,856,000.00 2,796,000.00 2,680,000.00 2,640,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,840,000.00 2,856,000.00 2,796,000.00 2,680,000.00 2,640,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,148,314.81 6,283,961.50 6,361,206.00 6,718,500.00 6,644,050
รวมแผนงานการศึกษา 7,518,068.68 8,278,732.50 8,066,151.00 9,070,500.00 9,098,050

วันที่พิมพ : 6/10/2563  10:22 น้า : 26/55



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 410,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงินประจาตาแ นง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0.00 0.00 0.00 0.00 452,500
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 452,500

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 4,050.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 1,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วันที่พิมพ : 6/10/2563  10:22 น้า : 27/55



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 4,600.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,000.00 0.00 8,650.00 25,000.00 25,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 5,100.00 5,100.00 7,928.00 15,000.00 0 % 15,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 0.00 0.00 7,050.00 10,000.00 0 % 10,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 5,100.00 5,100.00 14,978.00 35,000.00 55,000
รวมงบดาเนินงาน 6,100.00 5,100.00 23,628.00 60,000.00 200,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 6,100.00 5,100.00 23,628.00 70,000.00 662,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 53,234.60 34,299.95 80,000.00 0 % 80,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ประจาปี 2560

4,764.29 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบริ ารจัดการขยะมลฝอยอยางเป็น
ระบบ ตาบลคขาด เมือง ะอาด ปลอดขยะ

0.00 44,810.00 55,430.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้าและคุม
กาเนิด ุนัขและแมว

0.00 14,430.00 14,400.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้าและฉีดยาคุม
กาเนิด ุนัขและแมว ประจาปี 2560

15,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนางาน าธารณ ุขและเพิ่ม
ศักยภาพผ้ปฏิบัติงานด้านการ าธารณ ุขใน
มบ้าน

0.00 0.00 19,660.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการ ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษ ุนัขบ้า

0.00 51,030.00 60,000.00 70,000.00 7.14 % 75,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการ ารวจข้อมลจานวน ัตวและขึ้น
ทะเบียน ัตว

0.00 0.00 6,927.00 20,000.00 25 % 25,000

โครงการ ารวจข้อมล ัตวและขึ้นทะเบียน
ัตว ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
ุนัขบ้า

0.00 10,206.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ ารวจ ภาพปญ าของน้าเ ียใน
ชุมชน

0.00 0.00 0.00 5,000.00 20 % 6,000

รวมค่าใช้สอย 20,064.29 173,710.60 190,716.95 235,000.00 246,000
รวมงบดาเนินงาน 20,064.29 173,710.60 190,716.95 235,000.00 246,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนเอกชน 0.00 420,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

อุด นุน า รับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข

0.00 0.00 420,000.00 420,000.00 0 % 420,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 20,064.29 593,710.60 610,716.95 655,000.00 666,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 26,164.29 598,810.60 634,344.95 725,000.00 1,328,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการตอเติม ปรับปรุงและซอมแซมบ้าน
ที่อยอาศัยใ ้แก ผ้พิการ ผ้ งอายุ ผ้ยากไร้ 
รือผ้ด้อยโอกา

0.00 0.00 119,811.00 0.00 0 % 0

โครงการตอเติม ปรับปรุงและซอมแซมบ้าน
รือที่อยอาศัย ใ ้แก ผ้พิการ ผ้ งอายุ ผ้

ยากไร้ รือผ้ด้อยโอกา
0.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ้ งอายุ 47,300.00 47,300.00 161,000.00 145,000.00 -3.45 % 140,000

โครงการเยี่ยมบ้านผ้ งอายุ/ผ้พิการ/ผ้ด้อย
โอกา

600.00 300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ งเคราะ คนยากไร้และยากจนที่
อยในภาวะยากลาบาก

0.00 18,180.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ งเคราะ ผ้ยากไร้และยากจนที่อย
ในภาวะยากลาบาก

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการ ร้างความ ุขใ ้ผ้ งอายุตาบลค
ขาด

59,910.00 57,820.00 38,100.00 0.00 100 % 40,000

โครงการเ ริม ร้างครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง 0.00 14,084.00 19,930.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการอบรมใ ้ความร้การดแลตนเองของ
ผ้พิการ

0.00 15,300.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 107,810.00 152,984.00 338,841.00 315,000.00 350,000
รวมงบดาเนินงาน 107,810.00 152,984.00 338,841.00 315,000.00 350,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ

โครงการกอ ร้างปรับปรุง ้องน้า รือ ้อง
ุขา า รับผ้ งอายุที่ยากไร้/ผ้พิการ/ผ้ด้อย

โอกา
0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการกอ ร้าง ้อง ุขา า รับผ้ งอายุที่
ยากไร้/ผ้พิการ/ผ้ด้อยโอกา

0.00 0.00 65,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

โครงการตอเติม ปรับปรุงและซอมแซมบ้าน
รือที่อยอาศัย ใ ้แก ผ้พิการ ผ้ งอายุ ผ้

ยากไร้ รือ ผ้ด้อยโอกา
0.00 48,080.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 48,080.00 65,000.00 80,000.00 80,000
รวมงบลงทุน 0.00 48,080.00 65,000.00 80,000.00 80,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 107,810.00 201,064.00 403,841.00 395,000.00 430,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 107,810.00 201,064.00 403,841.00 395,000.00 430,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 515,280.00 640,780.00 730,740.00 828,000.00 2.66 % 850,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 14,200.00 14,340.00 24,000.00 0 % 24,000

เงินประจาตาแ นง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 431,870.00 402,270.00 529,065.00 650,000.00 3.08 % 670,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 51,034.50 63,375.00 71,562.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,040,184.50 1,162,625.00 1,387,707.00 1,604,000.00 1,646,000

วันที่พิมพ : 6/10/2563  10:22 น้า : 33/55



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบบุคลากร 1,040,184.50 1,162,625.00 1,387,707.00 1,604,000.00 1,646,000
งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 140,000.00 85.71 % 260,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0.00 33,000.00 36,000.00 51,000.00 88.24 % 96,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 15,955.00 18,840.00 20,990.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 15,955.00 51,840.00 56,990.00 251,000.00 416,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 11,800.00 36,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 1,928.00 53,266.00 43,230.00 30,000.00 166.67 % 80,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 6,400.00 13,510.00 15,840.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 20,128.00 103,576.00 59,070.00 150,000.00 200,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 0.00 29,716.00 25,888.00 50,000.00 0 % 50,000

วั ดุกอ ร้าง 932,330.70 953,600.04 881,137.20 1,064,750.00 -53.04 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 31,814.00 32,414.20 48,172.80 80,000.00 0 % 80,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 1,100 % 60,000

วั ดุคอมพิวเตอร 23,200.00 50,000.00 42,796.00 50,000.00 20 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 987,344.70 1,065,730.24 997,994.00 1,249,750.00 750,000
รวมงบดาเนินงาน 1,023,427.70 1,221,146.24 1,114,054.00 1,650,750.00 1,366,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

เก้าอี้ า รับผ้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โต๊ะทางาน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

รถยนต 0.00 0.00 0.00 868,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑกอ ร้าง

เครื่องวัดระยะดิจิตอล 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

เลื่อยยนต 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 19,300.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดา 0.00 0.00 5,200.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดอิงคเจ็ท ( ี) 0.00 0.00 6,300.00 0.00 0 % 0

เครื่อง ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 5,000.00 5,600.00 -100 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 51,745.21 0.00 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 109,831.13 19,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 51,745.21 162,331.13 928,900.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 51,745.21 162,331.13 928,900.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,063,612.20 2,435,516.45 2,664,092.13 4,183,650.00 3,012,000
งานไฟฟ้าถนน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 704.06 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 9,715.69 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 704.06 0.00 9,715.69 10,000.00 10,000
ค่าวัสดุ

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 117,235.00 119,825.00 148,770.00 150,000.00 13.33 % 170,000

รวมค่าวัสดุ 117,235.00 119,825.00 148,770.00 150,000.00 170,000
รวมงบดาเนินงาน 117,939.06 119,825.00 158,485.69 160,000.00 180,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอ ร้าง

ไม้ชักฟิว แรง ง 0.00 0.00 19,900.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 19,900.00 0.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก บ้านโนน
ตาลพัฒนา มที่ 21

0.00 0.00 0.00 81,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างขยายไ ลถนนคอนกรีต
เ ริมเ ล็กบ้านดอนยาง มที่ 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 281,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
บ้านคงถาวร มที่ 17

297,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
บ้านน้อย มที่ 7

0.00 0.00 0.00 243,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
บ้านโนนทัน มที่ 19

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 279,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
บ้านวังยาว มที่ 14

0.00 0.00 0.00 56,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
บ้านเ ลา มที่ 13

297,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 236,000
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 1 บ้านปอบิด 

513,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 2

333,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านคงถาวร มที่ 17

0.00 202,000.00 247,000.00 0.00 100 % 437,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านคขาด มที่ 3

297,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 279,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านโคกเพ็ด มที่ 11

299,000.00 205,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านโคกเ ี่ยว มที่ 9

148,000.00 205,000.00 245,000.00 345,000.00 5.51 % 364,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านงิ้ว มที่ 10  

188,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านดอนเต็ง มที่ 15

505,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านดอนยาง มที่ 6

0.00 204,000.00 0.00 145,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านโนนแดง มที่ 4

297,000.00 210,000.00 245,000.00 295,000.00 2.71 % 303,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านโนนตาแก้ว มที่ 18

296,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านโนนตาลพัฒนา มที่ 21

295,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 276,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านโนนทัน มที่ 19

246,000.00 205,000.00 245,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านโนนไร มที่ 20

0.00 0.00 0.00 145,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านปอปิด มที่ 1

0.00 88,000.00 280,000.00 0.00 100 % 140,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านเมืองคง มที่ 2

0.00 206,000.00 0.00 0.00 100 % 372,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นวน มที่ 16

298,000.00 205,000.00 248,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นอง นาด มที่ 8  

297,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นอง ว้า มที่ 12

0.00 208,000.00 248,000.00 242,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นอง ว้าน้อย มที่ 5

372,100.00 81,000.00 348,000.00 427,000.00 7.26 % 458,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ิรมเ ล็ก
บ้านโนนตาลพัฒนา มที่ 21

0.00 208,000.00 242,000.00 243,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ิรมเ ล็ก
บ้านเ ลา มที่ 13

0.00 142,000.00 246,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนดินยกระดับบดทับ
แนนบ้านดอนเต็ง มที่ 15

0.00 19,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนดินยกระดับบดทับ
แนนบ้านดอนยาง มที่ 6  

298,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนดินยกระดับพร้อมบด
ทับแนน บ้านเ ลา มที่ 13

0.00 0.00 0.00 145,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนดินยกระดับพร้อมบด
ทับแนนบ้านคขาด มที่ 3

0.00 0.00 240,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนดินยกระดับพร้อมลง
ลกรังบดทับแนนบ้านปอปิด มที่1

0.00 25,000.00 0.00 96,000.00 172.92 % 262,000

โครงการกอ ร้างถนนดินลกรังบดทับแนน 
บ้านเมืองคง มที่ 2

0.00 0.00 0.00 344,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนดินลกรังบดทับแนน
บ้านคขาด มที่ 3

0.00 36,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนดินลกรังบดทับแนน
บ้านโคกเ ี่ยว มที่ 9

152,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนดินลกรังบดทับแนน
บ้านงิ้ว  มที่  10 

0.00 0.00 245,000.00 185,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนดินลกรังบดทับแนน
บ้านดอนเต็ง มที่ 15

0.00 43,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนดินลกรังบดทับแนน
บ้านโนนไร มที่ 20 

73,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนดินลกรังบดทับแนน
บ้าน นอง ว้า มที่ 12

245,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนดินลกรังพร้อมบดทับ
แนน บ้านคงถาวร มที่ 17

0.00 0.00 0.00 268,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนดินลกรังพร้อมบดทับ
แนน บ้านโนนตาแก้ว มที่ 18

0.00 0.00 0.00 115,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนน ินคลุกบดทับแนน 
บ้านคขาด มที่ 3

0.00 0.00 0.00 240,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนน ินคลุกบดทับแนน 
บ้านโคกเพ็ด มที่ 11

0.00 0.00 0.00 344,000.00 9.01 % 375,000

โครงการกอ ร้างถนน ินคลุกบดทับแนน 
บ้านดอนเต็ง มที่ 15

0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนน ินคลุกบดทับแนน 
บ้านโนนทัน มที่ 19

0.00 0.00 0.00 344,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนน ินคลุกบดทับแนน 
บ้าน นวน มที่ 16

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 147,000

โครงการกอ ร้างถนน ินคลุกบดทับแนน
บ้านโคกเพ็ด มที่ 11  

0.00 0.00 238,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนน ินคลุกบดทับแนน
บ้านน้อย มที่ 7  

279,000.00 0.00 238,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนน ินคลุกบดทับแนน
บ้านโนนตาแก้ว มที่ 18  

0.00 0.00 240,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอ ร้างถนน ินคลุกบดทับแนน
บ้านโนนไร มที่ 20

146,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 285,000

โครงการกอ ร้างถนน ินคลุกบดทับแนน
บ้านปอบิด มที่ 1

0.00 0.00 208,000.00 137,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนน ินคลุกบดทับแนน
บ้านวังยาว มที่ 14

0.00 123,000.00 240,000.00 175,000.00 57.14 % 275,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ารปตัวย ฝา
รางวีบ้านงิ้ว มที่ 10

0.00 205,000.00 0.00 0.00 100 % 281,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ารปตัวย ฝา
รางวีบ้านเมืองคง มที่ 2 

0.00 0.00 238,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างลานกีฬาอเนกประ งค 
บ้านโนนตาแก้ว มที่ 18

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการกอ ร้างลานคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
เอนกประ งค  บ้านดอนเต็ง มที่ 15

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างลานคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านดอนเต็ง มที่ 15  

0.00 0.00 245,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างลานคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
อเนกประ งค บ้าน นอง ว้า มที่ 12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 283,000

โครงการขยายทอเมนประปา บ้าน นอง
นาด มที่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 91,000

โครงการขุดลอกกุดผัก นาม บ้าน นวน ม
ที่ 16

0.00 0.00 0.00 140,000.00 0 % 140,000
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โครงการขุดลอกขยาย ระประปา บ้าน นอง
นาด มที่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 46,000

โครงการขุดลอก ้วย บ้านวังยาว มที่ 14 203,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
บ้านปอบิด มที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 62,000

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นอง ว้าน้อย มที่ 5 

180,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมผิวถนนคอนกรีตบ้านน้อย 
มที่ 7

0.00 190,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมผิวถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กบ้านดอนยาง มที่ 6  

0.00 0.00 172,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งระบบเ ียงตาม ายบ้าน นอง
นาด  มที่ 8  

0.00 0.00 149,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา 
บ้านปอบิด มที่ 1

0.00 0.00 0.00 198,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา ม
บ้านบ้านโนนทัน มที่ 19 

98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภมิทัศนบึงคขาด 0.00 165,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางทอเมนประปาบ้านโนนแดง ม
ที่ 4  

0.00 0.00 168,000.00 0.00 0 % 0

โครงการวางทอเมนประปาบ้านโนนไร มที่ 
20

0.00 290,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการวางทอระบายน้า บ้าน นอง นาด 
มที่ 8

0.00 0.00 0.00 108,000.00 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้าบ้านงิ้ว มที่ 10  108,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,760,100.00 3,466,300.00 5,215,000.00 5,271,000.00 5,822,000
รวมงบลงทุน 6,760,100.00 3,466,300.00 5,234,900.00 5,271,000.00 5,822,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 429,957.03 421,972.69 0.00 0.00 0 % 0

อุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาค อาเภอคง 0.00 0.00 659,704.22 70,000.00 871.43 % 680,000

รวมเงินอุดหนุน 429,957.03 421,972.69 659,704.22 70,000.00 680,000
รวมงบเงินอุดหนุน 429,957.03 421,972.69 659,704.22 70,000.00 680,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 7,307,996.09 4,008,097.69 6,053,089.91 5,501,000.00 6,682,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 9,371,608.29 6,443,614.14 8,717,182.04 9,684,650.00 9,694,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการการกาจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แ ลงน้า าธารณะ

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการการกาจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แ ลงน้า าธารณะในเขตตาบลคขาด

0.00 0.00 226,800.00 250,000.00 -80 % 50,000

โครงการจัดทาแผนพัฒนา 0.00 0.00 7,110.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการทาแผนพัฒนา 39,982.00 17,707.50 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประชา ัมพันธใ ้ความร้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะภายในชุมชน

1,945.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญ ายาเ พติด 28,935.00 22,560.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญ ายาเ พติด
เยาวชนตาบลคขาด

0.00 0.00 16,560.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการป้องกันและแก้ไขปญ ายาเ พติด
า รับประชาชนและเยาวชนตาบลคขาด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้ด้านอาชีพแก
ประชาชนตาบลคขาด

28,075.00 30,360.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการพัฒนากลุมอาชีพ ตรี 28,800.00 17,255.00 70,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการเ ริม ร้างความเข้มแข็งบทบาท
ตรี

19,136.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการอบรมใ ้ความร้การจัดทาแผน
พัฒนา

0.00 15,888.00 16,150.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 146,873.00 202,770.50 336,620.00 350,000.00 180,000
รวมงบดาเนินงาน 146,873.00 202,770.50 336,620.00 350,000.00 180,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 146,873.00 202,770.50 336,620.00 350,000.00 180,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 146,873.00 202,770.50 336,620.00 350,000.00 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬา อบต.คขาด ต้านยาเ พ
ติด

0.00 0.00 29,800.00 20,000.00 50 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬา อบต.คขาด ต้านยาเ พ
ติด ประจาปี 2560

39,240.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาของศุนยพัฒนาเด็กเล็ก 0.00 13,240.00 14,200.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการแขงขันกีฬาของศนยพัฒนาเด็กเล็ก 13,260.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ งนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 52,500.00 13,240.00 44,000.00 35,000.00 55,000
รวมงบดาเนินงาน 52,500.00 13,240.00 44,000.00 35,000.00 55,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 52,500.00 13,240.00 44,000.00 35,000.00 55,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการครพระ อนธรรมะ 4,740.00 4,860.00 4,740.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการ ืบ านงานประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 97,850.00 0.00 0 % 0

โครงการอนุรักษและ ืบ านภมิปญญาท้อง
ถิ่น

0.00 4,610.00 4,539.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 4,740.00 9,470.00 107,129.00 10,000.00 10,000
รวมงบดาเนินงาน 4,740.00 9,470.00 107,129.00 10,000.00 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 4,740.00 9,470.00 107,129.00 10,000.00 10,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 57,240.00 22,710.00 151,129.00 45,000.00 65,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 161,120.00 291.16 % 630,240

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,240.00 332,880.00 341,880.00 351,440.00 4.11 % 365,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 336,240.00 344,880.00 353,880.00 524,560.00 1,008,120
รวมงบบุคลากร 336,240.00 344,880.00 353,880.00 524,560.00 1,008,120

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 59,000.00 16.95 % 69,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 68,677.00 71,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0 % 8,000

คาจ้างเ มาดแล วนบริเวณรอบที่ทาการ
องคการบริ าร วนตาบล

0.00 0.00 72,000.00 72,000.00 0 % 72,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 9,360.00 0.00 40,000.00 25 % 50,000

โครงการตามพระราชดาริ 6,760.00 5,960.00 5,960.00 6,000.00 66.67 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการปรับปรุงบารุงดิน 54,060.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปลกต้นดาวเรือง 59,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพระราชเ าวนียของ มเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ

2,760.00 6,110.00 8,000.00 8,000.00 0 % 8,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผ้นาด้านบริ าร
จัดการศนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร

0.00 15,160.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมการใช้ ารชีวภัณฑเพื่อ
ป้องกันกาจัดศัตรพืช

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมใช้ ารชีวภัณฑเพื่อป้องกัน
กาจัดศัตรพืช

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดงาน การปรับปรุง
บารุงดิน

0.00 12,960.00 13,210.00 20,000.00 0 % 20,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 3,500.00 3,800.00 3,700.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 195,657.00 125,150.00 102,870.00 224,000.00 178,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 2,810.00 9,046.00 5,431.00 10,000.00 0 % 10,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 1,722.28 1,044.32 455.92 5,000.00 0 % 5,000

วั ดุการเกษตร 20,150.00 28,735.00 5,240.00 30,000.00 0 % 30,000

วั ดุคอมพิวเตอร 17,700.00 19,300.00 18,600.00 61,000.00 -67.21 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 42,382.28 58,125.32 29,726.92 106,000.00 65,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดาเนินงาน 238,039.28 183,275.32 132,596.92 390,000.00 313,000
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้ ระดับ 3 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

เก้าอี้ า รับผ้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -100 % 0

ต้เก็บเอก ารเ ล็ก 3 ชั้น 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

รถเข็นอเนกประ งค 0.00 4,800.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัด ญ้าแบบ ะพาย 0.00 0.00 8,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ี 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

เครื่อง ารองไฟ 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 4,800.00 22,800.00 31,300.00 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

โครงการกอ ร้างแ ลงกักเก็บน้าเพื่อแก้ไข
ปญ าด้านแ ลงน้าภายในตาบลคขาด 
(ธนาคารน้าใต้ดิน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000
รวมงบลงทุน 0.00 4,800.00 22,800.00 31,300.00 305,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน 9,210.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุน นับ นุนศนยบริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลคขาด

0.00 0.00 5,990.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 9,210.00 10,000.00 5,990.00 30,000.00 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 9,210.00 10,000.00 5,990.00 30,000.00 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 583,489.28 542,955.32 515,266.92 975,860.00 1,656,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการการบริ ารจัดการน้าในรปแบบ
ธนาคารน้าใต้ดิน

0.00 39,600.00 352,849.05 200,000.00 -100 % 0

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่ ี
เขียว

5,160.00 7,260.00 34,835.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการอบรมการอนุรักษธรรมชาติและ ิ่ง
แวดล้อม

18,720.00 17,310.00 19,960.00 20,000.00 -10 % 18,000

โครงการอบรมใ ้ความร้เกี่ยวกับการรักษา
แ ลงน้าและป่าไม้

0.00 112,760.00 9,690.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 23,880.00 176,930.00 417,334.05 240,000.00 38,000
รวมงบดาเนินงาน 23,880.00 176,930.00 417,334.05 240,000.00 38,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้ 23,880.00 176,930.00 417,334.05 240,000.00 38,000
รวมแผนงานการเกษตร 607,369.28 719,885.32 932,600.97 1,215,860.00 1,694,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม 130,945.00 148,525.00 157,612.00 161,000.00 18.01 % 190,000

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 6,633.00 10,000.00 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ 12,271,600.00 12,706,800.00 13,477,800.00 14,385,600.00 3.65 % 14,911,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,901,600.00 4,029,600.00 4,268,000.00 4,798,400.00 -5.21 % 4,548,400

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด 60,000.00 66,000.00 61,000.00 72,000.00 0 % 72,000

ารองจาย 522,816.00 334,982.61 44,341.26 170,000.00 7.81 % 183,270

รายจายตามข้อผกพัน 223,524.00 202,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินกองทุน วั ดิการ ังคมตาบลคขาด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงิน มทบกองทุน วั ดุการ ังคมตาบลคขาด 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 -100 % 0

เงิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่องคการบริ าร วน
ตาบลคขาด

0.00 0.00 187,000.00 233,750.00 -5.88 % 220,000

ทุนการศึกษา า รับครผ้ดแลเด็ก 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ทุนการศึกษา า รับเด็กนักเรียน นักศึกษา 
และผ้ด้อยโอกา

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินชวยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

234,000.00 233,298.00 237,548.00 255,000.00 3.92 % 265,000

เงินบาเ น็จลกจ้างประจา 212,220.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมงบกลาง 17,556,705.00 17,721,205.61 18,449,934.26 20,185,750.00 20,499,870
รวมงบกลาง 17,556,705.00 17,721,205.61 18,449,934.26 20,185,750.00 20,499,870
รวมงบกลาง 17,556,705.00 17,721,205.61 18,449,934.26 20,185,750.00 20,499,870

รวมแผนงานงบกลาง 17,556,705.00 17,721,205.61 18,449,934.26 20,185,750.00 20,499,870
รวมทุกแผนงาน 48,024,876.80 47,573,792.66 50,974,291.30 58,500,000.00 60,000,000

วันที่พิมพ : 6/10/2563  10:22 น้า : 55/55



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อง ารบริ าร วนตําบล าด

อํา ภอ ง   จัง วัดน รราช ีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,810,240 บาท

งบบุคลากร รวม 9,506,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,212,720 บาท
งิน ดือนนาย /รองนาย จํานวน 514,080 บาท

1. ประ ภท  งิน ดือนนาย /รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล (ร ั บัญชี 210100)    ตั้งไว้  514,080  บาท  พื่อจาย ป็น
งิน ดือนนาย อง ารบริ าร วนตําบล าด ละรองนาย
อง ารบริ าร วนตําบล าด  ดังนี้ 
- นาย อง ารบริ าร วนตําบล าด                            ตั้ง
ไว้  244,800  บาท 
- รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล าด จํานวน  2  อัตรา  ตั้ง
ไว้  269,280  บาท
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)  งานบริ ารทั่วไป  (00111) 
-   ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย อง าร
บริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล  ล าน ารนาย

อง ารบริ าร วนตําบล  ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 รือ นัง ือ ั่ง าร/ ลั ณฑที่ ี่ยว
้อง ํา นด
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งิน าตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย จํานวน 42,120 บาท

2. ประ ภท   งิน าตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย
อง ารบริ าร วนตําบล     (ร ั บัญชี 210200)  ตั้ง
ไว้   42,120  บาท    พื่อจาย ป็น าตอบ ทนประจําตํา นง
นาย อง ารบริ าร วนตําบล าด  ละรองนาย อง าร
บริ าร วนตําบล าด   ดังนี้
- นาย อง ารบริ าร วนตําบล าด                            ตั้ง
ไว้  21,000  บาท 
- รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล าด จํานวน  2  อัตรา  ตั้ง
ไว้  21,120  บาท
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111)
-  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย อง าร
บริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล  ล าน ารนาย

อง ารบริ าร วนตําบล  ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  รือ นัง ือ ั่ง าร/ ลั ณฑที่ ี่ยว
้อง ํา นด
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งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย จํานวน 42,120 บาท

3. ประ ภท  งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย อง ารบริ าร
วนตําบล (ร ั บัญชี 210300)   ตั้งไว้   42,120  บาท   พื่อจาย
ป็น งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วนตําบล าด
ละรองนาย อง ารบริ าร วนตําบล าด   ดังนี้ 

- นาย อง ารบริ าร วนตําบล าด                           ตั้ง
ไว้  21,000  บาท 
- รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล าด จํานวน  2  อัตรา  ตั้ง
ไว้  21,120  บาท
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111)
-  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย อง าร
บริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล  ล าน ารนาย

อง ารบริ าร วนตําบล  ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  รือ นัง ือ ั่ง าร/ ลั ณฑที่ ี่ยว
้อง ํา นด
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งิน าตอบ ทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
บริ าร วนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

4. ประ ภท  งิน าตอบ ทน ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล (ร ั บัญชี 210400)  ตั้งไว้  86,400 บาท   พื่อจาย ป็น
งิน าตอบ ทน ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล
าด  จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน

งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป  (00111) 
-  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย อง าร
บริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล  ล าน ารนาย

อง ารบริ าร วนตําบล  ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  รือ นัง ือ ั่ง าร/ ลั ณฑที่ ี่ยว
้อง ํา นด
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งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง วนท้องถิ่น จํานวน 3,528,000 บาท

5. ประ ภท   งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล (ร ั บัญชี 210600) ตั้งไว้   3,528,000  บาท    พื่อจาย
ป็น าตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําบล าด  ดังนี้
  - ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล าด      จํานวน  1
  อัตรา  ตั้งไว้  134,640  บาท 
  - รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล าด จํานวน  1
  อัตรา  ตั้งไว้  110,160  บาท
  -  ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล าด   จํานวน  1
  อัตรา  ตั้งไว้   86,400   บาท
  -  มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล าด   จํานวน  37
   อัตรา   ตั้งไว้ 3,196,800 บาท
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)  งานบริ ารทั่วไป  (00111)
-  ป็นไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทนนาย อง าร
บริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล  ล าน ารนาย

อง ารบริ าร วนตําบล  ละ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  รือ นัง ือ ั่ง าร/ ลั ณฑที่ ี่ยว
้อง ํา นด
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 5,293,520 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 3,348,360 บาท

1. ประ ภท   งิน ดือนพนั งาน วนตําบล (ร ั บัญชี 220100
) ตั้งไว้  3,348,360  บาท    พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วน
ตําบล ละ งินปรับปรง งิน ดือนใ ้ พนั งาน วน
ตําบล   จํานวน  10   อัตรา  
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)  งานบริ ารทั่วไป  (00111) ดังนี้
1.1 ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล
1.2  ัว น้า ํานั ปลัด
1.3 นั วิ ราะ นโยบาย ละ ผนงาน 
1.4 นั พัฒนาชมชน
1.5 นั ทรัพยา รมนษย    
1.6 นิติ ร
1.7 นั จัด ารงานทั่วไป
1.8  จ้าพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
1.9  จ้าพนั งานธร าร
1.10 นั วิชา ารตรวจ อบภายใน 

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน จํานวน 2,000 บาท

2. ประ ภท  งิน พิ่มตางๆ  องพนั งาน วนตําบล (ร ั
บัญชี 220200)          ตั้งไว้  2,000 บาท    พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม
ตาง ๆ  องพนั งาน วนตําบล    ชน    งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว
ราวใ ้ พนั งาน วนตําบล   งินปรับ พิ่มตาม ณวฒิ  

ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)  งานบริ ารทั่วไป  (00111)
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งินประจําตํา นง จํานวน 210,000 บาท

3. ประ ภท   งินประจําตํา นง  (ร ั บัญชี 220300)  ตั้ง
ไว้   210,000  บาท   พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นง  ปลัด
อง ารบริ าร วนตําบล าด   ละ ัว น้า ํานั
ปลัด จํานวน  2  อัตรา  ละ าตอบ ทนปลัดอง ารบริ าร วน
ตําบล าด  จํานวน  1  อัตรา 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)  งานบริ ารทั่วไป  (00111)   

าจ้างล จ้างประจํา จํานวน 275,760 บาท

4. ประ ภท   าจ้างล จ้างประจํา  (ร ั บัญชี 220500)  ตั้ง
ไว้  275,760  บาท      พื่อจาย ป็น าจ้างล จ้างประจํา ละ งิน
ปรับปรง าจ้างใ ้ ล จ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110) งานบริ ารทั่วไป  (00111)  ดังนี้
4.1 นั วิชา ารประชา ัมพันธ   
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง จํานวน 1,379,400 บาท

5. ประ ภท   าจ้างพนั งานจ้าง  (ร ั บัญชี 220700) ตั้ง
ไว้  1,379,400  บาท   พื่อจาย ป็น าจ้างพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ  จํานวน  5  อัตรา   ละพนั งานจ้างทั่วไป  จํานวน   4
   อัตรา   ดังนี้
พนั งานจ้างตามภาร ิจ
5.1 ผ้ชวยนั วิ ราะ นโยบาย ละ ผนงาน
5.2 ผ้ชวยนั พัฒนาชมชน
5.3 ผ้ชวย จ้าพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
5.4 พนั งาน ับรถยนต  
5.5 ผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร
พนั งานจ้างทั่วไป
5.6  นงานทั่วไป ( มบ้าน)
5.7 พนั งาน ับรถยนต
5.8  พนั งาน ับรถยนต
5.9 ยาม 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารทั่วไป  (00111)
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง จํานวน 78,000 บาท

6.  ประ ภท   งิน พิ่มตาง ๆ  องพนั งานจ้าง (ร ั บัญชี 220800
) ตั้งไว้  78,000  บาท     พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ  องพนั งาน
จ้าง  ชน  งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ ้   พนั งานตาม
ภาร ิจ  จํานวน  3 อัตรา  ละพนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 4
 อัตรา    ดังนี้
6.1 ผ้ชวย จ้าพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
6.2 ผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร
6.3 พนั งาน ับรถยนต
6.4  นงานทั่วไป ( มบ้าน)
6.5  นงานทั่วไป (ยาม)
6.6 พนั งาน ับรถยนต ( นงานทั่วไป)
6.7  พนั งาน ับรถยนต( นงานทั่วไป)
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารทั่วไป  (00111)

งบดาเนินงาน รวม 4,019,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 1,024,000 บาท
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง วน

ท้องถิ่น
จํานวน 900,000 บาท

1. ประ ภท  าตอบ ทนผ้ปฏิบัติงานอัน ป็นประโยชน อง าร
บริ าร วนตําบล                    (ร ั บัญชี  310100)   
   1.1  าตอบ ทนผ้ปฏิบัติงานอัน ป็นประโยชน อง าร
บริ าร วนตําบล                    ตั้งไว้   400,000  บาท  พื่อ
จาย ป็น าตอบ ทนใ ้ ผ้ที่ปฏิบัติงานอัน ป็นประโยชน
อง ารบริ าร วนตําบล าด  ชน  าตอบ ทน ณะ รรม าร
จัด าพั ด   าตอบ ทน ณะ รรม าร อบ   ณะ รรม าร อบ
วน  งินรางวัลนําจับ ํา รับจาย ป็นรางวัลนําจับ มผ้ ระทําผิด
้อบัญญัติ รือ ฎ มายอื่นๆ   าตอบ ทนอา า มั รป้อง ันภัย

ฝ่ายพล รือน (อปพร.)  าตอบ ทนผ้ปฏิบัติงาน ี่ยว ับ าร ลือ
ตั้งท้องถิ่น ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111)
  
     1.2  งินประโยชนตอบ ทนอื่น ํา รับพนั งาน วนท้องถิ่น
ป็น รณีพิ ศษ     ( งินรางวัลประจําปี) (ร ั บัญชี  310100)  ตั้ง
ไว้  500,000  บาท   พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น   ป็น
รณีพิ ศษ  ( งินรางวัลประจําปี)   ํา รับพนั งาน วน

ตําบล  ล จ้างประจํา  พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้าง
ทั่วไป  
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111) 
  -   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้
จายใ ้ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 5,000 บาท

2.  ประ ภท  าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร (ร ั
บัญชี 310300)       ตั้งไว้   5,000  บาท  พื่อจาย ป็น าตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับพนั งาน วน

ตําบล ล จ้างประจํา  พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ละพนั งานจ้าง
ทั่วไป ฯลฯ 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)  งานบริ ารทั่วไป  (00111)
  -   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-   ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา  ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
  รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง

ถิ่น พ.ศ. 2559 

า ชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

3. ประ ภท   า ชาบ้าน   (ร ั บัญชี  310400)   ตั้งไว้  84,000
   บาท    พื่อจาย ป็น  า ชาบ้าน   า ชาซื้อ  ใ ้ พนั งาน วน
ตําบล ละผ้มี ิทธิตามที่ ฎ มาย ํา นด 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111)
  -   ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
  -  ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

  -  ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2)    พ.ศ. 2551

  -  ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่  3)   พ.ศ. 2559

  -   นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  ลงวัน
ที่  12  ตลา ม  2559   รื่อง  ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร
บิ จาย งิน า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 6/10/2563  10:24:06 น้า : 11/121



งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร จํานวน 35,000 บาท

4. ประ ภท  งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร (ร ั บัญชี  310500) ตั้ง
ไว้  35,000  บาท   พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ใ ้

ผ้บริ ารอง ารบริ าร วนตําบล าด พนั งาน วน
ตําบล ล จ้างประจํา   ละผ้มี ิทธิตามที่ ฎ มาย ํา นด  
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111)
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2560

-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 

-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ

. 2549 

ค่าใช้สอย รวม 2,055,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

จ้าง มาทํา วาม ะอาดอา าร ถานที่ราช าร จํานวน 90,000 บาท

1.1 จ้าง มาทํา วาม ะอาดอา าร ถานที่ราช าร  ตั้ง
ไว้  90,000  บาท  พื่อ ป็น าจ้าง มาบริ ารทํา วาม ะอาด
อา ารที่ทํา าร อบต.  ้องประชม อา ารอ น ประ ง   ละ
อา าร ถานที่ราช ารอื่นๆ  ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน
ผนงานบริ ารงานทั่วไป  (00110)   งานบริ ารทั่ว

ไป  (00111) 
-   ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559  รื่อง  ลั ณฑ ละอัตรา
าใช้จายใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปีในลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณปโภ
-   นัง ือที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม  2559  รื่อง
ลั ณฑ าร บิ จาย าจ้าง มา ององ รป รอง วนท้อง

ถิ่น
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จ้าง มาบริ าร ําจัดปลว จํานวน 10,000 บาท

1.2 จ้าง มาบริ าร ําจัดปลว   ตั้งไว้  10,000 บาท  พื่อจาย
ป็น าจ้าง มา ําจัดปลว ในบริ วณอา าร ถานที่ราช าร ที่ทํา
าร อบต. ละ ละอา าร ถานที่ราช ารอื่น ๆ 

ตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111) 
-   ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559  รื่อง  ลั ณฑ ละอัตรา
าใช้จายใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปีในลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณปโภ
-   นัง ือที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม  2559  รื่อง
ลั ณฑ าร บิ จาย าจ้าง มา ององ รป รอง วนท้อง

ถิ่น

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 300,000 บาท

1.3  าจ้าง พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ตั้งไว้  300,000  บาท   พื่อจาย
ป็น าจ้าง มาบริ ารตาง ๆ  ชน 
-   าธรรม นียม  
-   าจ้าง มาบริ าร  ชน  า ําจัด ิ่งปฏิ ล  าจัดทําป้ายประชา
ัมพันธตางๆ  

-   า ย็บ นัง ือ  ละ ้าป นัง ือ  ฯลฯ          
-   านิตย าร   นัง ือพิมพ วาร ารตาง ฯลฯ    
-   าทําประ ันรถยนต  
-   าบริ ารอื่น ๆ                       
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111)
-   ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559  รื่อง  ลั ณฑ ละอัตรา
าใช้จายใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปีในลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณปโภ
-   นัง ือที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม  2559  รื่อง
ลั ณฑ าร บิ จาย าจ้าง มา ององ รป รอง วนท้อง

ถิ่น
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร จํานวน 90,000 บาท

(1)  า ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาท้องถิ่น รือ ณะ รรม าร
รือ ณะอน รรม าร  ตั้งไว้  60,000  บาท   พื่อจาย ป็น า

อา าร    าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม ละ าบริ ารอื่น ๆ  ซึ่งจํา
ป็นต้องจาย ี่ยว ับ าร ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาท้อง
ถิ่น   รือ ณะ รรม าร  รือ ณะอน รรม ารรวมถึงผ้ ้ารวม
ประชมอื่น ๆ  ละ จ้า น้าที่ที่ ี่ยว ้องซึ่ง ้ารวมประชม 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111)
  -   ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่  28   ร ฎา ม2548   รื่อง   ารตั้งงบประมาณ
ละ าร บิ จาย งิน ารับรอง รือ า ลี้ยงรับรอง ององ ร

ป รอง วนท้องถิ่น
(2)   าใช้จาย ี่ยว ับ ารจัดงานรัฐพิธี ละวัน ํา ัญตาง ๆ  อง
ทางราช าร   ตั้งไว้  30,000  บาท  พื่อจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว
ับ ารจัดงานรัฐพิธี ละวัน ํา ัญตาง ๆ  องทางราช าร  ชน วัน

ราชาภิ ษ   วันที่ ล้ายวันพระราช มภพ 28  ร ฎา ม วันอื่น ๆ
 ที่ ํา ัญ องทางราช าร ฯลฯ 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110)  งานบริ ารทั่วไป (00111) ปรา ฏใน ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  น้า 132 ลําดับโ รง ารที่ 1
  -   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย า
ใช้จายใน ารจัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา

้ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 300,000 บาท

(1)    าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร  ตั้งไว้  300,000
  บาท    พื่อจาย ป็น    าที่พั    า บี้ย ลี้ยง   าพา นะ  าใช้
จายใน ารลงทะ บียน  ละ าใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไป
ราช าร รือไปอบรม   ประชม    ัมมนา อง ณะผ้
บริ าร   มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล าด  พนั งาน
วนตําบล  ล จ้างประจํา  ละพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร
วนตําบล าด   ละผ้ที่อง ารบริ าร วนตําบล าดมี ํา ั่ง

ใ ้ปฏิบัติ น้าที่ตามที่ได้รับมอบ มาย  
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111)
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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โ รง าร าใช้จายใน าร ลือ ตั้งท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

(2)  โ รง าร าใช้จายใน าร ลือ ตั้งท้องถิ่น   ตั้งไว้  300,000
   บาท    พื่อจาย ป็น าใช้จายตาง ๆ ใน าร ลือ ตั้ง ององ าร
บริ าร วนตําบล าดตามที่ ณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง
ํา นด ( รณี รบวาระ  ยบ ภา   รณี ทนตํา นงวาง   ละ
รณี ณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ั่งใ ้มี าร ลือ ตั้งใ ม)  อี ทั้ง า

ใช้จายใน ารประชา ัมพันธ   ารรณรง รือ ารใ ้ ้อมล าว
าร ประชาชนใ ้ทราบถึง ิทธิ ละ น้าที่ ละ ารมี วนรวมทาง
าร มือง  ใน าร ลือ ตั้ง ภาผ้ ทนราษฎร   ละ รือ มาชิ

วฒิ ภา  ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111) ปรา ฏใน ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
-   ป็นไปตามพระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือ
ผ้บริ ารท้องถิ่น                    พ.ศ. ๒๕๖๒

โ รง ารจัด ิจ รรมรับบริจา โล ิต จํานวน 5,000 บาท

(3) โ รง ารจัด ิจ รรมรับบริจา โล ิต ตั้งไว้  5,000  บาท   พื่อ
จาย ป็น าใช้จายใน ารจัด ิจ รรมรับบริจา โล ิต พื่อชวย ลือ
ผ้ป่วย   ชน   าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม  าจัด ถานที่  าวั ด
อป รณ  าอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110)   งานบริ ารทั่วไป (00111) ปรา ฏใน ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  น้าที่ 134 ลําดับโ รง ารที่ 2
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย า
ใช้จายใน ารจัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา

้ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
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โ รง ารจัดงานรัฐพิธี 5 ธันวา จํานวน 10,000 บาท

(4)  โ รง ารจัดงานรัฐพิธี 5 ธันวา  ตั้งไว้  10,000  บาท   พื่อ
จาย ป็น าใช้จายใน าร ฉลิมพระ ียรติพระบาท ม ด็จพระ จ้า
อย ัว รัช าลที่ 9  นื่องในวันพอ งชาติ  ชน  าป้าย  าวั ด
อป รณ  าอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ 
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110)   งานบริ ารทั่วไป (00111)  ปรา ฏใน ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   น้าที่  131 ลําดับโ รง ารที่ 4
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย า
ใช้จายใน ารจัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา

้ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

โ รง ารจัดงานรัฐพิธี ฉลิมพระ ียรติพระนาง จ้า ิริ ิตพระบริม
ราชินีนาถ

จํานวน 10,000 บาท

(5)  โ รง ารจัดงานรัฐพิธี ฉลิมพระ ียรติพระนาง จ้า ิริ ิตพระ
บรมราชินีนาถ  ตั้งไว้  10,000  บาท   พื่อจาย ป็น าใช้จายใน
าร ฉลิมพระ ียรติพระนาง จ้า ิริ ิตพระบรมราชินินาถ ในพระ

บาท ม ด็จพระ จ้าอย ัว รัช าลที่ 9  นื่องในวัน ม ง
ชาติ  ชน  าป้าย  าวั ดอป รณ  าอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110)   งานบริ ารทั่วไป (00111)  ปรา ฏใน ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   น้าที่  131 ลําดับโ รง ารที่ 3
  -   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย า
ใช้จายใน ารจัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา

้ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
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โ รง ารจัดงานรัฐพิธี ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระ จ้า
อย ัวฯ 28 ร ฎา ม

จํานวน 20,000 บาท

(6)  โ รง ารจัดงานรัฐพิธี ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จ
พระ จ้าอย ัวฯ 28  ร ฎา ม  ตั้งไว้  20,000  บาท   พื่อจาย
ป็น าใช้จายใน าร ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระ จ้า
อย ัวฯ  ชน  าป้าย  าวั ดอป รณ  าอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ 
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110)   งานบริ ารทั่วไป (00111)  ปรา ฏใน ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   น้าที่  130 ลําดับโ รง ารที่ 2
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย า
ใช้จายใน ารจัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา

้ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

โ รง ารจัดงานรัฐพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้าฯ 
พระบรมราชินี 3 มิถนายน

จํานวน 10,000 บาท

(7)  โ รง ารจัดงานรัฐพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง
จ้าฯ      พระบรมราชินี 3 มิถนายน ตั้งไว้ 10,000 บาท  พื่อจาย
ป็น าใช้จายใน าร ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง
จ้าฯ พระบรมราชินิ   ชน  าป้าย  าวั ดอป รณ  าอื่น ๆ ที่
ี่ยว ้อง ฯลฯ 

ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110)   งานบริ ารทั่วไป (00111)  ปรา ฏใน ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   น้าที่  130 ลําดับโ รง ารที่ 1
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย า
ใช้จายใน ารจัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา

้ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
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โ รง ารชวย ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ จํานวน 200,000 บาท

(8) โ รง ารชวย ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่  ตั้ง
ไว้  200,000  บาท   พื่อ ป็น าใช้จายใน ารชวย ลือประชาชน
ตามอํานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารชวย ลือประชาชน

ตามอํานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น ตั้งจายจา งิน
รายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110
)   งานบริ ารทั่วไป (00111)  
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้อง

ถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
-   ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โ รง าร ยาวชนย ใ มโตไปไมโ ง จํานวน 20,000 บาท

(9) โ รง าร ยาวชนย ใ มโตไปไมโ ง     ตั้งไว้   20,000
 บาท  พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง าร ยาวชนย ใ มโตไปไม
โ ง  ชน  าป้าย  าอา าร ลางวัน   าอา ารวาง  าวิทยา ร  า
อง มนา ณ   าพา นะ  าวั ดอป รณ  ละ าอื่น ๆ ที่ ี่ยว
้อง ฯลฯ  

ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110) งานบริ ารทั่วไป  (00111)ปรา ฏใน ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   น้าที่  325 ลําดับโ รง ารที่ 2
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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โ รง ารวันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

(10)  โ รง ารวันท้องถิ่นไทย  ตั้งไว้  10,000  บาท   พื่อจาย ป็น
าใช้จายใน ารจัด ิจ รรมน้อมรําลึ ถึงพระม า รณาธิ ณ อง

พระบาท ม ด็จพระจลจอม ล้า จ้าอย ัว ใน าร อ ํา นิด
อง รป รอง วนท้องถิ่น  นื่องในวันท้องถิ่นไทย  ชน  า
ป้าย  าวั ดอป รณ  าอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ   ตั้งจายจา งิน
รายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110)   งานบริ าร
ทั่วไป (00111)  ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565)   น้าที่  133 ลําดับโ รง ารที่ 6
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน   ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้า
รวม าร ง ัน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-   ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โ รง ารวันปิยม าราช จํานวน 5,000 บาท

(11)  โ รง ารวันปิยม าราช  ตั้งไว้  5,000  บาท   พื่อจาย ป็น
าใช้จายใน ารจัดงานพิธีน้อมรําลึ ถึงพระม า รณาธิ ณ อง

พระบาท ม ด็จพระจลจอม ล้า จ้าอย ัว  นื่องในวันปิยม า
ราช  ชน  าป้าย  าวั ดอป รณ  าพวงมาลา  าอื่น ๆ ที่ ี่ยว
้อง ฯลฯ 

ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110)  งานบริ ารทั่วไป (00111) ปรา ฏใน ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   น้าที่  131 ลําดับโ รง ารที่ 5
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย า
ใช้จายใน ารจัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา

้ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
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โ รง ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

(12) โ รง ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ตั้งไว้  15,000  บาท   พื่อ ป็น าใช้
จายในดํา นินงาน องศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น ตั้ง
จายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110
)   งานบริ ารทั่วไป (00111)  ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565)  พิ่ม ติม รั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  น้า 11
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้อง

ถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
-   ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โ รง าร ศรษฐ ิจพอ พียงตาม นวทางพระราชดําริ องพอ ลวง จํานวน 40,000 บาท

(13) โ รง าร ศรษฐ ิจพอ พียงตาม นวทางพระราชดําริ องพอ
ลวง ตั้งไว้ 40,000บาท  พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง าร

ศรษฐ ิจพอ พียงตาม นวทางพระราชดําริ ฯ  ชน    าอา าร
ลางวัน   าอา ารวาง   าวิทยา ร     า อง มนา ณ   า

พา นะ ฯลฯ 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110) งานบริ ารทั่วไป  (00111)ปรา ฏใน ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   น้าที่ 101 ลําดับโ รง ารที่ 1
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โ รง าร ร้าง วามรั  วาม ามั ี ปรองดอง มานฉันท จํานวน 20,000 บาท

(14)โ รง าร ร้าง วามรั   วาม ามั ี ปรองดอง
มานฉันท  ตั้งไว้       20,000 บาท  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน

โ รง าร ร้าง วามรั   วาม ามั ี ปรองดอง
มานฉันท   ชน                             าป้าย าอา าร ลาง

วัน  าอา ารวาง   าวิทยา ร   า อง มนา ณ  าพา นะ  ละ
าอื่นๆ ที่ ี่ยว ้องฯลฯ  ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏใน
ผนงานบริ ารงานทั่วไป  (00110) งานบริ ารทั่วไป  (00111

)ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   น้าที่  113
 ลําดับโ รง ารที่ 1
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โ รง าร ริม ร้าง ารป้อง ัน ละปราบปราม ารทจริตใน าร
ปฏิบัติงาน

จํานวน 20,000 บาท

(15)  โ รง าร ริม ร้าง ารป้อง ัน ละปราบปราม ารทจริตใน
ารปฏิบัติงาน  ตั้งไว้  20,000  บาท   พื่อจาย ป็น าใช้จายใน
ารจัดทําโ รง าร ริม ร้าง ารป้อง ัน ละปราบปราม าร

ทจริตใน ารปฏิบัติงาน  ป็น าร ร้างจิต ํานึ านิยม ละ
วัฒนธรรม รื่อง วามซื่อ ัตย จริต  ชน  าวิทยา ร  าอา าร
วาง   าอา าร ลางวัน   า อ ารประชา ัมพันธ ฯลฯ 
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป   ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   น้าที่  324 ลําดับโ รง ารที่ 1
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โ รง ารอนรั ษพันธ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ ม ด็จ
พระ ทพรัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี (อพ. ธ.) ใน ารดํา นิน
งานฐานทรัพยา รท้องถิ่น นองในพระราชดําริโดย อง ารบริ าร
วนตําบล าด อํา ภอ ง จัง วัดน รราช ีมา

จํานวน 300,000 บาท

(16) โ รง ารอนรั ษพันธ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราช
ดําริ  ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ  ยามบรมราช มารี (อพ. ธ
.)ใน ารดํา นินงานฐานทรัพยา รท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000
 บาท  พื่อจาย ป็น าใช้จายตางๆ ในโ รง ารอนรั ษพันธ รรม
พืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ  ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ดาฯ  ยามบรมราช มารี (อพ. ธ.) ใน ารดํา นินงานฐาน

ทรัพยา รท้องถิ่น  ชน  าป้าย  าอา าร ลางวัน   าอา าร
วาง  าวิทยา ร  า อง มนา ณ  าพา นะ  าอบรมศึ ษาด
งาน  าอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ  ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน
ผนงานบริ ารงานทั่วไป  (00110) งานบริ ารทั่วไป  (00111

) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   น้าที่ 99
 ลําดับโ รง ารที่ 1
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โ รง ารอบรม ณธรรมจริยธรรม ละศึ ษาดงาน พื่อ พิ่มพน
ประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงาน ใ ้ ณะผ้บริ าร พนั งาน วน
ตําบล ล จ้างประจํา ละพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตําบล

าด

จํานวน 40,000 บาท

(17) โ รง ารอบรม ณธรรมจริยธรรม ละศึ ษาดงาน พื่อ พิ่ม
พนประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงาน ใ ้ ณะผ้บริ าร พนั งาน
วนตําบล ล จ้างประจํา  ละพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร
วนตําบล าด  ตั้งไว้   40,000   บาท   พื่อจาย ป็น าใช้

จาย   ารอบรม ณธรรมจริยธรรม ละศึ ษาดงาน พื่อ พิ่มพน
ประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงาน ใ ้ ณะผ้บริ าร พนั งาน วน
ตําบล ล จ้างประจํา  ละพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วน
ตําบล าด   ชน  าอา าร   าอา ารวาง   าวิทยา ร  าที่
พั    า อง มนา ณ   าพา นะ ฯลฯ 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111)  ปรา ฏใน ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   น้าที่  128 ลําดับโ รง ารที่ 2
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โ รง ารอบรมใ ้ วามร้ด้าน ้อมล าว าร องทางราช าร ณะผ้
บริ าร พนั งาน วนตําบล ละประชาชนในพื้นที่อง ารบริ าร
วนตําบล าด

จํานวน 20,000 บาท

(18)  โ รง ารอบรมใ ้ วามร้ด้าน ้อมล าว าร องทางราช าร
ณะผ้บริ าร พนั งาน วนตําบล   ละประชาชนในพื้นที่

อง ารบริ าร วนตําบล าด   ตั้งไว้  20,000  บาท   พื่อจาย
ป็น าใช้จายใน ารอบรมใ ้ วามร้ด้าน ้อมล าว าร องทาง
ราช าร ณะผ้บริ าร พนั งาน วนตําบล   ละประชาชนใน
พื้นที่อง ารบริ าร วนตําบล าด    ชน    าอา าร   า
อา ารวาง   าวิทยา ร     า อง มนา ณ   าพา นะ ฯลฯ  ตั้ง
จายจา งินอด นนทั่วไป   ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111)ปรา ฏใน ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   น้าที่ 129 ลําดับโ รง ารที่ 4
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โ รง ารอบรมใ ้ วามร้ รื่อง ฎ มายที่จํา ป็นในชีวิตประจําวัน ละ
ารดํา นินงาน องศนยยติธรรมชมชน

จํานวน 20,000 บาท

(18) โ รง ารอบรมใ ้ วามร้ รื่อง ฎ มายที่จํา ป็นในชีวิต
ประจําวัน ละ ารดํา นินงาน องศนยยติธรรมชมชน  ตั้ง
ไว้  20,000 บาท  พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง ารอบรมใ ้ วาม
ร้ รื่อง ฎ มายที่จํา ป็นในชีวิตประจําวัน ละ ารดํา นินงาน อง
ศนยยติธรรมชมชน  ชน  าป้าย  าอา าร ลางวัน   าอา าร
วาง  าวิทยา ร  า อง มนา ณ   าพา นะ  าวั ด
อป รณ  ละ าอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ  ตั้งจายจา งินราย
ได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป  (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป  (00111)ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
)   น้าที่  134 ลําดับโ รง ารที่ 1
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

าบํารงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 200,000 บาท

4.  ประ ภท   าบํารงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน  (ร ั
บัญชี  320400)  ตั้งไว้   200,000   บาท  พื่อจาย ป็น าบํารง
รั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน  รภัณฑ  ององ ารบริ าร วน
ตําบล าด   พื่อใ ้ใช้งานได้ตามป ติ  ชน  รถยนต  รถ
จั รยานยนต   รื่องถาย อ าร   รื่อง อมพิว ตอร     รื่อง
ปริ้น ตอร    รื่องพน มอ วัน   ฯลฯ  
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110)   งานบริ ารทั่วไป (00111)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่            20 มิถนายน 2559  รื่อง  ลั ณฑ
ละอัตรา าใช้จายใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณราย

จายประจําปีในลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณปโภ
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ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 100,000 บาท

1.  ประ ภท วั ด ํานั งาน  (ร ั บัญชี  330100)  ตั้ง
ไว้  100,000  บาท  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ํานั
งาน  ชน  ระดาษ  ฟ้ม ปา า ดิน อ พระบรมฉายาลั ษณ พระ
พทธรป                               น้ําดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจา งินราย
ได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป  (00110)   งานบริ ารทั่ว
ไป  (00111)
-   ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559

   รื่อง  นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ด ละ รภัณฑตาม
ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดไฟฟ้า ละวิทย จํานวน 30,000 บาท

2.  ประ ภท  วั ดไฟฟ้า ละวิทย    (ร ั บัญชี  330200)   ตั้ง
ไว้   30,000  บาท   พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดไฟฟ้า ละ
วิทย   ชน  ลําโพง  ไมโ รโฟน   าตั้งไมโ รโฟน   าย
ไฟฟ้า ฯลฯ  
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111)
-   ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559

   รื่อง  นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ด ละ รภัณฑตาม
ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดงานบ้านงาน รัว จํานวน 60,000 บาท

3.  ประ ภท  วั ดงานบ้านงาน รัว   (ร ั บัญชี  330300)  ตั้ง
ไว้   60,000   บาท  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน
รัว   ชน  ถัง ยะ ผ้าปโตะ  ้วน้ํา ถ้วยชาม  ระติ น้ํา

ร้อน  ระติ น้ํา ็ง ช้อน ้อม  บ  ผงซั ฟอ  น้ํายาล้างมือ น้ํายา
ดับ ลิ่น ฯลฯ 
ตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111)   
-   ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559

   รื่อง  นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ด ละ รภัณฑตาม
ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดยานพา นะ ละ น ง จํานวน 80,000 บาท

.  ประ ภท  วั ดยานพา นะ ละ น ง (ร ั บัญชี  330700)  ตั้ง
ไว้  80,000  บาท   พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดยานพา นะ ละ น
ง   ชน    บต ตอรี่  ยางรถจั รยานยนต   ัว ทียน  อป รณ

ตาง ๆ  องรถยนต รถยนตบรรท น้ํา รถจั รยานยนต   รื่องพน
มอ วัน  ฯลฯ  

ตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111)  
-   ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559

   รื่อง  นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ด ละ รภัณฑตาม
ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 170,000 บาท

5.  ประ ภท  วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น  (ร ั บัญชี  330800
)  ตั้งไว้  170,000  บาท   พื่อ ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อวั ด
น้ํามัน ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น   ชน  น้ํามันดี ซล  บนซิน น้ํามัน

รื่อง น้ํามันจารบี  ถาน   งต้ม ฯลฯ  
ตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111)    
-   ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559

   รื่อง  นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ด ละ รภัณฑตาม
ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดโฆษณา ละ ผย พร จํานวน 10,000 บาท

6.  ประ ภท  วั ดโฆษณา ละ ผย พร (ร ั บัญชี  331100)  ตั้ง
ไว้  10,000  บาท    พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดโฆษณา ละ ผย
พร ององ ารบริ าร วนตําบล าด   ชน   ี พ ัน  ม

มโมรี่ ารด  ผนซีดี ฯลฯ  ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่วไป  (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111)     
-   ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559

   รื่อง  นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ด ละ รภัณฑตาม
ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด อมพิว ตอร จํานวน 40,000 บาท

7.  ประ ภท  วั ด อมพิว ตอร  (ร ั บัญชี  331400)  ตั้ง
ไว้   40,000   บาท     พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด
อมพิว ตอร    ชน    ผนดิ     ผน CD    มา     รื่องบันทึ
้อมล  โปร รมที่ ี่ยว ้อง ับ อมพิว ตอร   มึ ปริ้น ตอร ฯลฯ

 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110)   งานบริ ารทั่วไป (00111) 
-   ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559

   รื่อง  นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ด ละ รภัณฑตาม
ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 450,000 บาท
าไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท

1.  ประ ภท   าไฟฟ้า    (ร ั บัญชี  340100)  ตั้ง
ไว้   280,000  บาท   พื่อจาย ป็น   าไฟฟ้า ํา รับที่ทํา าร
อง ารบริ าร วนตําบล าด  ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน มือง
ง  ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนตา ้ว ฯลฯ ตั้งจายจา งินราย

ได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) 

าน้ําประปา าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

2.  ประ ภท   าน้ําประปา  (ร ั บัญชี  340200)   ตั้ง
ไว้ 50,000   บาท   พื่อจาย ป็น าน้ําประปา ํา รับที่ทํา าร
อง ารบริ าร วนตําบล าด ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน มือง
ง  ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนตา ้ว ฯลฯ  ตั้งจายจา งินราย

ได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป  (00111)   
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าบริ ารโทรศัพท จํานวน 40,000 บาท

3.  ประ ภท   าโทรศัพท  (ร ั บัญชี  340300)  ตั้ง
ไว้   40,000   บาท    พื่อจาย ป็น าโทรศัพท ํา รับติดตอ
ราช าร  าโทรศัพทประจําตํา นงนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล าด  ละปลัดอง ารบริ าร วนตําบล าด  ละ าใช้
จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร  ชน  า ชา รื่อง  า ชา ล
มายโทรศัพท    าบํารงรั ษา าย  ฯลฯ  ตั้งจายจา งินราย

ได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป  (00110)   งานบริ าร
ทั่วไป  (00111)     

าบริ ารไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

4.  ประ ภท   าไปรษณีย  (ร ั บัญชี  340400)   ตั้ง
ไว้   30,000  บาท    พื่อจาย ป็น าไปรษณีย  าโทร ล   า
ธนาณัติ  าซื้อดวงตราไปรษณียยา ร  า ชาต้ไปรษณีย ฯลฯ ตั้ง
จายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110)   งานบริ ารทั่วไป (00111)    

าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม จํานวน 50,000 บาท

5.  ประ ภท   าบริ ารทางด้านโทร มนา ม (ร ั
บัญชี 340500) ตั้งไว้  50,000  บาท   พื่อจาย ป็น าบริ ารทาง
ด้านโทร มนา ม  าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม รวมถึง าใช้
จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม   ชน   า
โทรภาพ (โทร าร)    า ท ล ซ    าวิทยติดตามตัว    าวิทย  ื่อ
าร   า ื่อ ารผานดาว ทียม   าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้บริ ารอิน
ทอร น็ต รวมถึงอิน ทอร น็ต ารด   ละ า ื่อ ารอื่น ๆ  ชน  า

บิ้ลทีวี  า ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ ตั้งจายจา งินราย
ได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110)   งานบริ ารทั่ว
ไป (00111)

วันที่พิมพ : 6/10/2563  10:24:06 น้า : 31/121



งบลงทุน รวม 255,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 105,000 บาท
รภัณฑ อมพิว ตอร

รื่องอานบัตร บบอ น ประ ง  (Smart Card Reader) จํานวน 5,000 บาท

(1)   รื่องอานบัตร บบอ น ประ ง  (Smart Card Reader)  
ตั้งไว้  5,000  บาท   พื่อจัดซื้อ รื่องอานบัตร บบ
อ น ประ ง  (Smart Card Reader)   จํานวน  5   รื่อง  พื่อ
ใช้ใน ารปฏิบัติงาน ละใ ้บริ ารประชาชน ององ ารบริ าร
วนตําบล าด ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน ผน

งานบริ ารงานทั่วไป  (00110)   งานบริ ารทั่ว
ไป  (00111) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ปลี่ยน ปลง รั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ลําดับที่ 27  ้อ 1

าบํารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ

โ รง ารบํารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

2. ประ ภท าบํารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ (ร ั
บัญชี 411800) ตั้งไว้  100,000 บาท 
(1) โ รง ารบํารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ ตั้งไว้   100,000
  บาท   พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ อง
อง ารบริ าร วนตําบล าด โ รง ร้าง อง รภัณฑ นาดใ ญ
ซึ่งไมรวมถึง าซอมบํารงป ติ รือ าซอม ลาง   พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ  ตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน ผนงานบริ าร
งานทั่วไป  (00110)   งานบริ ารทั่วไป  (00111)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
า อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภ

โ รง ารปรับปรงภมิทัศนบริ วณที่ทํา ารอง ารบริ าร วนตําบล
าด

จํานวน 150,000 บาท

ประ ภท า อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภ
1. โ รง ารปรับปรงภมิทัศนบริ วณที่ทํา ารอง ารบริ าร วน
ตําบล าด ตั้งไว้   150,000  บาท  พื่อปรับปรง ภาพพื้นที่
บริ วณที่ทํา าร อบต. าด ใ ้มี วาม วยงามใช้ประโยชนได้
อยาง ้ม า ละ มาะ ม ใน ารใ ้บริ ารประชาชน ละบ ล
ทั่วไป  ตาม บบที่อง ารบริ าร วนตําบล ํา นด ตั้งจายจา
งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป  (00110
)   งานบริ ารทั่วไป  (00111) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565)  พิ่ม ติม รั้งที่ 1  น้าที่  14 ลําดับโ รง ารที่ 1

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

โ รง ารจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา  วิจัย  ประ มินผล รือพัฒนาระบบ
ตาง ๆ  ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า รือปรับปรง รภัณฑที่ดิน ละ ิ่ง อ
ร้าง

จํานวน 30,000 บาท

1.  โ รง ารจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา  วิจัย  ประ มินผล รือพัฒนา
ระบบตาง ๆ  ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า รือปรับปรง รภัณฑที่ดิน ละ
ิ่ง อ ร้าง (ร ั บัญชี 510100) ตั้งไว้ 30,000 บาท   พื่อจาย ป็น
าจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษาวิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบตาง ๆ

 ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า รือปรับปรง รภัณฑที่ดิน ละ ิ่ง อ
ร้าง ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว

ไป (00110)  งานบริ ารทั่วไป (00111) 
  -   ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,680,220 บาท
งบบุคลากร รวม 2,130,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,130,120 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 1,202,280 บาท

งิน ดือนฝ่ายประจํา  (ร ั บัญชี  5220000)   
      รวม   2,130,120.-   บาท
  1.1  ประ ภท   งิน ดือนพนั งาน  (ร ั บัญชี  5220100)  ตั้ง
ไว้  1,202,280.-  บาท   พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล
ละ งินปรับปรง งิน ดือนใ ้ พนั งาน วนตําบล  จํานวน  4

  อัตรา  ดังนี้
   -  ผ้อํานวย าร อง ลัง  ( อํานวย ารท้องถิ่น  ระดับต้น) 
จํานวน  1  ตํา นง
   -  นั วิชา าร งิน ละบัญชีชํานาญ าร   จํานวน  1  ตํา นง
   -  นั วิชา ารจัด ็บรายได้ปฏิบัติ าร   จํานวน  1  ตํา นง
   -   จ้าพนั งานพั ดปฏิบัติงาน    จํานวน  1  ตํา นง
  ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)  งานบริ ารงาน ลัง  (00113) 

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน จํานวน 21,420 บาท

1.2  ประ ภท   งิน พิ่มตาง ๆ  องพนั งาน  (ร ั
บัญชี  5220200)  ตั้งไว้  21,420.-  บาท   พื่อจาย ป็น พิ่มตาง ๆ
  องพนั งาน วนตําบล   ชน   งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ ้
พนั งาน วนตําบล   งินปรับ พิ่มตาม
ณวฒิ  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผน

งานบริ ารงานทั่วไป  (00110)  งานบริ ารงาน ลัง  (00113)
งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

1.3  ประ ภท   งินประจําตํา นง  (ร ั บัญชี  5220300)  ตั้ง
ไว้  42,000.-  บาท   พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นง องผ้อํานวย
าร อง ลัง  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏ

ใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110)  งานบริ ารงาน
ลัง  (00113)
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าจ้างล จ้างประจํา จํานวน 293,400 บาท

1.4  ประ ภท   าจ้างล จ้างประจํา  (ร ั บัญชี  5220500)  ตั้ง
ไว้  293,400.-  บาท   พื่อจาย ป็น าจ้างล จ้างประจํา ละ งิน
ปรับปรง าจ้างใ ้ ล จ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจาย
จา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110)  งานบริ ารงาน ลัง  (00113)

าตอบ ทนพนั งานจ้าง จํานวน 560,880 บาท

1.5  ประ ภท   าตอบ ทนพนั งานจ้าง  (ร ั บัญชี  5220700
)  ตั้งไว้  560,880.-  บาท   พื่อจาย ป็น าจ้างพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้
   -  ผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้   จํานวน  2  ตํา นง
   -  ผ้ชวย จ้าพนั งานพั ด    จํานวน  1  ตํา นง
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110)  งานบริ ารงาน ลัง  (00113) 

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง จํานวน 10,140 บาท

1.6  ประ ภท   งิน พิ่มตาง ๆ  องพนั งานจ้าง (ร ั
บัญชี 5220800) ตั้งไว้ 10,140.- บาท   พื่อจาย ป็น พิ่มตาง ๆ
  องพนั งานจ้าง   ชน   งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ ้
พนั งานจ้าง   งินปรับ พิ่มตาม ณวฒิ  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจาย
จา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)  งานบริ ารงาน ลัง  (00113)
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งบดาเนินงาน รวม 526,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 211,600 บาท
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง วน

ท้องถิ่น
จํานวน 167,000 บาท

2.1   มวด าตอบ ทน  (ร ั บัญชี  5310000)    
รวม   211,600.-   บาท    
  2.1.1    ประ ภท   งินประโยชนตอบ ทนอื่น ํา รับพนั งาน
วนท้องถิ่น ป็น รณีพิ ศษ  ( งินรางวัลประจําปี) (ร ั

บัญชี 5310100) ตั้งไว้ 167,000.- บาท  พื่อจาย ป็น งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําปี)  ชน  าตอบ ทนผ้ที่ได้รับ ํา ั่ง ตงตั้งใ ้ปฏิบัติราช าร
อง อบต. าด    ละ พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี)  อง ลัง

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-   ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ด ที่   0402.5
/ว 156 ลงวันที่ 19  ันยายน 2560   รื่อง  ลั ณฑ าร บิ า
ตอบ ทนบ ล รือ ณะ รรม าร 
-   ป็นไปตาม นัง ือ รม ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวัน
ที่ 26  ันยายน พ.ศ.2560  รื่อง  จ้ง ลั าร บิ าตอบ ทน
บ ล รือ ณะ รรม าร   ํา รับพนั งาน วนตําบล  ล จ้าง
ประจํา ละพนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตั้งจายจา งินราย
ได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป (00110)  งานบริ ารงาน
ลัง  (00113) 

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 2,000 บาท

2.1.2    ประ ภท   าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร  (ร ั บัญชี  5310300)  ตั้งไว้   2,000.-  บาท    พื่อ
จาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตําบล  ล จ้างประจํา ละพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ  ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)  งานบริ ารงาน ลัง  (00113)

วันที่พิมพ : 6/10/2563  10:24:06 น้า : 36/121



า ชาบ้าน จํานวน 27,600 บาท

2.1.3  ประ ภท   า ชาบ้าน  (ร ั บัญชี  5310400)  ตั้ง
ไว้  27,600.-  บาท   พื่อจาย ป็น งิน า ชาบ้าน   า ชาซื้อ  ใ ้

พนั งาน วนตําบล ละผ้มี ิทธิตามที่ ฎ มาย ํา นด  ตั้งจาย
จา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)  งานบริ ารงาน ลัง  (00113)

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร จํานวน 15,000 บาท

2.1.4 ประ ภท   งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร  (ร ั
บัญชี  5310500) ตั้งไว้ 15,000.-  บาท   พื่อจาย ป็น งินชวย

ลือ ารศึ ษาบตรใ ้ พนั งาน วนตําบล ละผ้มี ิทธิตามที่
ฎ มาย ํา นด  ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผน

งานบริ ารงานทั่วไป (00110)  งานบริ ารงาน ลัง  (00113)   
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 15,000 บาท

2.2.1  ประ ภท  รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร (ร ั
บัญชี 5320100) ตั้งไว้  15,000.- บาท   พื่อจาย ป็นดังนี้
-     า ย็บ นัง ือ  ้าป นัง ือ ละ ้อบัง ับตาง ๆ
-     าธรรม นียม  
-     าจ้าง มาบริ าร  ชน จัดทําป้ายโฆษณา ละ ผย พร ฯลฯ 
-    ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559  รื่อง  ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณปโภ
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป (00110
) งานบริ ารงาน ลัง  (00113)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 80,000 บาท

2.2.2  ประ ภท รายจายที่ ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้า
ลั ษณะรายจาย มวด   อื่น ๆ  (ร ั บัญชี  5320300)  ตั้ง
ไว้  180,000.-  บาท  ดังนี้
(1)   าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร  ตั้งไว้  80,000
.-  บาท   พื่อจาย ป็น าลงทะ บียน   า บี้ย ลี้ยง   าพา นะ   า
ชาที่พั    ละ าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร   รือไปอบรม
ัมมนา องพนั งาน วนตําบล  ล จ้างประจํา ละพนั งานจ้าง

ตามภาร ิจ
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  -   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ

. 2559 
  -   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ

. 2561 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป  (00110)  งานบริ ารงาน ลัง  (00113) 
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โ รง ารปรับปรง ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน จํานวน 100,000 บาท

(2)  โ รง ารปรับปรง ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน  ตั้ง
ไว้  100,000.-  บาท   พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินงาน
โ รง ารปรับปรง ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน  โดยมี าใช้
จายประ อบด้วย   า ัดลอ ้อมลที่ดิน   าวั ดอป รณ ละ
รภัณฑ ํานั งาน   ชน   า บบพิมพ   รื่องพิมพ
อ าร  ปา า  ดิน อ   ระดาษ  ฯลฯ   าตอบ ทน  ( าทํา
ารนอ วลา)   าจ้าง มาบริ าร  ตามโ รง ารปรับปรง ผนที่

ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน  ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ท้องถิ่น ดวนมา  ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวัน
ที่ 29  มภาพันธ 2551   นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 ม รา ม 2555   ละ นัง ือ รม ง

ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19  มภาพันธ 2561  ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผน
งานบริ ารงานทั่วไป  (00110)  งานบริ ารงาน
ลัง  (00113)  ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ

. 2561  -  2565)   น้าที่  135  ลําดับที่  1     
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าบํารงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 20,000 บาท

2.2.3  ประ ภท   าบํารงรั ษา รือซอม ซม (ร ั
บัญชี 5320400)  ตั้งไว้  20,000.-  บาท   พื่อจาย ป็น าบํารง
รั ษาซอม ซม รภัณฑ   พื่อใ ้ใช้งานได้ตามป ติวง งินไม

ิน  5,000 บาท   ชน   รื่อง อมพิว ตอร   รื่อง
ปริ้น ตอร ต้ โตะ  ้าอี้ ฯลฯ  รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง า ิ่ง อง
ละ า รงงานใ ้จายจา าใช้ อย  วน รณีที่อง รป รอง
วนท้องถิ่น ป็นผ้ดํา นิน ารซอม ซมบํารงรั ษาทรัพย ิน องใ ้

ปฏิบัติ ดังนี้
1.  าจ้าง มา รงงาน องบ ลภายนอ ใ ้จายจา าใช้ อย
2.  า ิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารซอม ซมบํารงรั ษาทรัพย ินใ ้จาย
จา
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่  20  มิถนายน 2559  รื่อง  ลั ณฑ ละอัตรา
าใช้จายใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปีในลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณปโภ  ตั้งจายจา
งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารทั่วไป  (00110
)  งานบริ ารงาน ลัง  (00113)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 50,000 บาท

2.3.1  ประ ภท   าวั ด ํานั งาน  (ร ั บัญชี  5330100)  ตั้ง
ไว้  50,000.-  บาท   พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ํานั
งาน  ชน  ระดาษ  ฟ้ม  มด ปา า ดิน อ  บบพิมพตางๆ ฯลฯ
  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน

ที่  27  มิถนายน 2559  รื่อง  นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ป็นวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ  ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป  (00110)  งานบริ ารงาน ลัง  (00113)
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วั ด อมพิว ตอร จํานวน 50,000 บาท

2.3.2  ประ ภท   าวั ด อมพิว ตอร  (ร ั บัญชี  5331400)  ตั้ง
ไว้  50,000.-  บาท   พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด
อมพิว ตอร  ชน  ผนดิ   มึ อมพิว ตอร โปร รม ละ า

ใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ อมพิว ตอร   ป็นไปตาม นัง ือ รม
ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่  27  มิถนายน 2559   รื่อง  นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน ลัง (00113)

งบลงทุน รวม 23,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,500 บาท
รภัณฑ ํานั งาน

้าอี้ทํางาน จํานวน 3,500 บาท

1.   รภัณฑ ํานั งาน  (ร ั บัญชี  5410100)  ตั้งไว้  13,500
.-  บาท   พื่อจาย ป็น
1.1   ้าอี้พนั งาน  จํานวน  1  ตัว  ตั้งไว้  3,500.-  บาท   พื่อ
จาย ป็น า ้าอี้ทํางาน  จํานวน  1  ตัว   พื่อใช้ประโยชนใน าร
ปฏิบัติงาน อง อง ลังอง ารบริ าร วนตําบล าด  ตั้งจาย
จา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110)  งานบริ ารงาน ลัง (00113)  

โตะทํางาน ํา รับวาง รื่อง อมพิว ตอรได้ จํานวน 10,000 บาท

1.2  โตะทํางาน ํา รับวาง รื่อง
อมพิว ตอร  จํานวน  1  ตัว  ตั้งไว้  10,000.-  บาท   พื่อจาย
ป็น าโตะทํางานพร้อมวาง อมพิว ตอร  จํานวน  1  ตัว   พื่อใช้
ประโยชนใน ารปฏิบัติงาน อง อง ลังอง ารบริ าร วนตําบล

าด  ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน ผนงานบริ าร
งานทั่วไป (00110)  งานบริ ารงาน ลัง (00113)  

วันที่พิมพ : 6/10/2563  10:24:07 น้า : 41/121



รภัณฑ อมพิว ตอร

รื่องพิมพ จํานวน 10,000 บาท

2.   รภัณฑ อมพิว ตอร  (ร ั บัญชี  5411600)  ตั้งไว้  10,000
.-  บาท   พื่อจาย ป็น
2.1   รื่องพิมพ Multifunction  ล ซอร  รือ LED  าว
ดํา จํานวน 1  รื่อง  ตั้งไว้  10,000.- บาท   พื่อจาย ป็น า

รื่องพิมพ Multifunction  ล ซอร  รือ LED  าวดํา จํานวน 1
  รื่อง   พื่อใช้ประโยชนใน ารปฏิบัติงาน อง อง ลังอง าร
บริ าร วนตําบล าด  ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน
ผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110)  งานบริ ารงาน
ลัง (00113)  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 520,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

โ รง ารป้อง ัน ละ ้ไ ปัญ าอบัติ ตทางถนน จํานวน 70,000 บาท

(1)  โ รง ารป้อง ัน  ้ไ ปัญ า ละลดอบัติ ตทางถนน ตั้ง
ไว้  70,000  บาท  พื่อจาย ป็น าใช้จายที่ ี่ยว ับ าร
ป้อง ัน  ้ไ ปัญ า  ละลดอบัติ ตทางถนน  ชน าใชจายใน
ารอบรม  าใช้จายใน ารตั้งจด ัด จดตรวจ ละจดบริ าร

ประชาชนในชวง ทศ าลตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏ
ใน ผนงานรั ษา วาม งบภายใน (00120) งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว ับ ารรั ษา วาม งบภายใน  (00121)  ป็นไปตาม ผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้า 121   ้อ 1
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โ รง ารฝึ ซ้อม ผนป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

(2) โ รง ารฝึ ซ้อม ผนป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ตั้ง
ไว้ 50,000 บาท   พื่อจาย ป็น าใช้จายตาง ๆ ใน ารฝึ ซ้อม ผน
ป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย  องตําบล าด ตั้งจายจา งิน
รายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภายใน (00120
) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษา วาม งบภายใน (00121)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้า 114
   ้อ 2 

โ รง ารฝึ ทบทวนชดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท

(3) โ รง ารฝึ ทบทวนชดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ  ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท   พื่อจาย ป็น าใช้จายตาง ๆ ใน ารฝึ
ทบทวนชดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ  องตําบล าด ตั้งจาย
จา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารรั ษา วาม งบภาย
ใน (00120) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษา วาม งบภาย
ใน (00121)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม  รั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563  น้า 12   ้อ 1 

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
รภัณฑยานพา นะ ละ น ง

ถังบรรจน้ํา ํา รับรถน้ํา อน ประ ง นาด 6,000 ลิตร จํานวน 300,000 บาท

    (1)  ถังบรรจน้ํา ํา รับรถน้ําอ น ประ ง นาด 6000
 ลิตร ตั้งไว้  300,000  บาท   พื่อจัดซื้อถังบรรจน้ํา ํา รับใช้ ับ
รถน้ําอ น ประ ง นาด 6,000 ลิตร  พื่อใช้ใน ารปฏิบัติงาน
ละใ ้บริ ารประชาชน ององ ารบริ าร วนตําบล าด ตั้ง

จายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานรั ษา วาม งบภาย
ใน  (00121)   งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษา วาม งบภาย
ใน  (00121) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
)  พิ่ม ติม รั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  น้าที่  36  ลําดับโ รง ารที่  1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,454,000 บาท

งบบุคลากร รวม 794,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 794,000 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 752,000 บาท

1.  ประ ภท   งิน ดือนพนั งาน  (ร ั บัญชี 5220100)  ตั้ง
ไว้   752,000  บาท   พื่อจาย ป็น งิน ดือนพร้อมทั้ง งินปรับปรง
งิน ดือนใ ้ พนั งาน วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา ดังนี้
- ผ้อํานวย าร อง ารศึ ษา ศา นา  ละวัฒนธรรม จํานวน 1
 อัตรา
- ตํา นง นั วิชา ารศึ ษาชํานาญ าร จํานวน 1 อัตราตั้งจาย
จา งินรายได้ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา (00210)งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211) 

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

2. ประ ภท  งินประจําตํา นง (ร ั บัญชี 5220300)  ตั้ง
ไว้  42,000  บาท   พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นง ผ้อํานวย าร
อง ารศึ ษา ศา นา  ละวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา ตั้งจาย

จา งินรายได้ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา(00210) งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)
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งบดาเนินงาน รวม 1,142,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 211,000 บาท
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง วน

ท้องถิ่น
จํานวน 180,000 บาท

1. ประ ภท  าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
อง รป รอง วนท้องถิ่น (ร ั บัญชี 5310100) ตั้งไว้ 180,000
 บาท  พื่อจาย ป็น
  (1)   าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น ตั้งไว้   20,000 บาท   พื่อจาย ป็น าตอบ
ทนใ ้ ผ้ที่ปฏิบัติงานอัน ป็นประโยชน อง ารบริ าร วน

ตําบล าด  ชน  าตอบ ทน ณะ รรม ารตรวจรับพั ด  าตอบ
ทน ณะ รรม าร ํา นดรา า ลาง ฯลฯ

ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา
 (00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)
  (2)  งินประโยชนตอบ ทนอื่น ํา รับพนั งาน วนท้องถิ่น ป็น
รณีพิ ศษ           ตั้งไว้   160,000 บาท   พื่อจาย ป็น งิน

ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําปี)  ํา รับพนั งาน วนตําบล  พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ  ละพนั งานจ้างทั่วไป
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา 
(00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 1,000 บาท

2. ประ ภท  าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  (ร ั
บัญชี  5310300) ตั้งไว้          1,000   บาท   พื่อจาย ป็น า
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  ใ ้ พนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจ้างตามภาร ิจ  
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา
 (00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)
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า ชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

3. ประ ภท    า ชาบ้าน (ร ั บัญชี 5310400)    ตั้งไว้   30,000
  บาท     พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน  า ชาซื้อ  พนั งาน วน
ตําบล  ละผ้มี ิทธิตาม ฎ มาย ํา นด
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา 
(00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)

ค่าใช้สอย รวม 516,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

าจ้าง มาทํา วาม ะอาดศนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 216,000 บาท

(1)  าจ้าง มาทํา วาม ะอาดศนยพัฒนา ด็ ล็  ตั้งไว้ 216,000
 บาท  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจ้าง มาทํา วาม ะอาดศนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้าน มือง ง ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนตา

้ว  ละศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นอง นาด
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา 
(00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)

าจ้าง มาบริ าร จํานวน 90,000 บาท

(2)  าจ้าง มาบริ าร ตั้งไว้ 90,000 บาท  พื่อจาย ป็น  าจ้าง
มา ําจัด ิ่งปฏิ ล  าจ้าง มาตัด ญ้า  าจ้าง มาถาย

อ าร  าจ้าง มา ้า ลม  าจ้าง มาล จ้างรายวัน ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา 
(00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 50,000 บาท

(1)  าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร   ตั้งไว้   50,000
   บาท     พื่อจาย ป็น า บี้ย ลี้ยง  าธรรม นียม  าลง
ทะ บียน  ายานพา นะ  าที่พั    ละ าใช้จายอื่น ๆ ใน าร ดิน
ทางไปราช าร  รืออบรม ัมมนา องพนั งาน วนตําบล  ล จ้าง
ประจํา  พนั งานจ้างตามภาร ิจ   ละพนั งานจ้างทั่วไป 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา 
(00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)
 -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

โ รง ารจ้างนั รียน/นั ศึ ษา จํานวน 20,000 บาท

 (2)  โ รง ารจ้างนั รียน / นั ศึ ษา ตั้งไว้   20,000
   บาท   พื่อจาย ป็น าจ้าง รงงานนั รียน / นั ศึ ษาชวงปิด
ภา รียน   ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว นื่อง ับ ิจ รรมดัง ลาว   
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา 
(00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  น้า 310
  ้อ 3
-  ป็นไปตาม  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว569
 ลงวันที่ 14 มีนา ม 2551  ละ นัง ือ ดวนที่ ด ที่ มท 0803
/ว897 ลงวันที่ 6 พฤษภา ม 2558  
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โ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ร/ผ้ด ล ด็ จํานวน 10,000 บาท

(3) โ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ร/ผ้ด ล ด็  ตั้งไว้   10,000
   บาท    พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารพัฒนาศั ยภาพ ร/ผ้ด ล
ด็   ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว นื่อง ับ ิจ รรมดัง ลาว 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา (00210
) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  น้า 310
  ้อ 4
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557

โ รง ารวัน ด็ งชาติ จํานวน 40,000 บาท

(4)  โ รง ารวัน ด็ งชาติ ตั้งไว้     40,000    บาท      พื่อ
จาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารวัน ด็ งชาติ  ละ าใช้จาย
อื่น ๆ ที่ ี่ยว นื่อง ับ ิจ รรมดัง ลาว  
ตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา 
(00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  น้า 309
  ้อ 1
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน   ารจัด าร ง ัน ีฬา  ละ าร งนั ีฬา ้ารวม ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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โ รง าร าย ัมพันธ มล จํานวน 10,000 บาท

(5) โ รง าร าย ัมพันธ มล  ตั้งไว้   10,000   บาท   พื่อจาย
ป็น าใช้จายในโ รง าร าย ัมพันธ มล องศนยพัฒนา ด็
ล็ บ้าน มือง ง ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนตา ้ว  ละศนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้าน นอง นาด  ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว นื่อง
ับ ิจ รรมดัง ลาว 

ตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา 
(00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  น้า 310
  ้อ 5
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

โ รง าร นน้อย รียนร้ โล ว้าง จํานวน 40,000 บาท

(6)  โ รง าร นน้อย รียนร้ โล ว้าง  ตั้งไว้  40,000
  บาท   พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร นน้อย รียนร้ โล
ว้าง  องศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนตา ้ว ศนยพัฒนา ด็ ล็

บ้าน มือง ง  ละศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นอง นาด  ละ าใช้
จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว นื่อง ับ ิจ รรมดัง ลาว 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา 
(00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  น้า 309
  ้อ 2 -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557   
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โ รง ารอบรมใ ้ วามร้ด้านโภชนา าร ด็ จํานวน 20,000 บาท

(7) โ รง ารอบรมใ ้ วามร้ด้านโภชนา าร ด็  ตั้งไว้   20,000
   บาท   พื่อจาย ป็น าใช้จายในโ รง ารอบรมใ ้ วามร้ด้าน
โภชนา าร ด็   องศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน มือง ง  ศนยพัฒนา
ด็ ล็ บ้านโนนตา ้ว   ละศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นอง
นาด  ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว นื่อง ับ ิจ รรมดัง ลาว

ตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา 
(00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  น้า 310
  ้อ 6
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

าบํารงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 20,000 บาท

3.  ประ ภท   าบํารงรั ษา รือซอม ซม(ร ั บัญชี 320400) ตั้ง
ไว้  20,000  บาท   พื่อจาย ป็น าบํารงซอม ซม รภัณฑ อง
อง ารบริ าร วนตําบล าด ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน มือง
ง  ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนตา ้ว  ละศนยพัฒนา ด็ ล็

บ้าน นอง นาด  ชน  รื่อง อมพิว ตอร   รื่องปริ้น ตอร   ล้อง
ถายรปดิจิตอล ระบบไฟฟ้า ประปา อา าร ศนยพัฒนา ด็
ล็  ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา 
(00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)
 -  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2
/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559  รื่อง  ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณปโภ
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ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 100,000 บาท

1. ประ ภท  วั ด ํานั งาน   (ร ั บัญชี 5330100)  ตั้ง
ไว้   100,000    บาท    พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ํานั
งาน  ชน   ระดาษ  ฟ้ม ปา า ดิน อ น้ําดื่ม ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา (00210
) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)

วั ดไฟฟ้า ละวิทย จํานวน 15,000 บาท

2. ประ ภท วั ดไฟฟ้า ละวิทย (ร ั บัญชี 5330200) ตั้ง
ไว้ 15,000 บาท  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดไฟฟ้า ละ
วิทย  ชน  ลอดไฟ โ มไฟ ปลั๊ ไฟ  ายไฟ ลําโพง  รื่อง
ลน DVD ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา (00210
) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)

วั ดงานบ้านงาน รัว จํานวน 100,000 บาท

3.  ประ ภท  วั ดงานบ้านงาน รัว (ร ั บัญชี 5330300)  ตั้ง
ไว้  100,000  บาท  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน
รัว  ชน  น้ํายาล้างมือ ถง ยะดํา ถัง ยะ ยาฉีด ันยง ฯลฯ

ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา (00210
) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)

วั ด อ ร้าง จํานวน 20,000 บาท

4. ประ ภท วั ด อ ร้าง (5330600) ตั้งไว้ 20,000 บาท  พื่อจาย
ป็น าจัดซื้อวั ด อ ร้าง  ชน ปนซี มนต  ล็  ไม้
ตางๆ  ระ บื้อง ทอ PVC ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน
ผนงาน ารศึ ษา (00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร

ศึ ษา  (00211)
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วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย จํานวน 20,000 บาท

5. ประ ภท วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย (5330900) ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารซื้อ จลล้างมือ
อล อฮอล  รื่องวัดอณ ภมิราง าย  ระ ป๋าพยาบาล ยา ามัญ

ประจําบ้าน ชด รื่องมือปฐมพยาบาล ฯลฯ ตั้งจายจา งินราย
ได้ ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา (00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว
ับ ารศึ ษา  (00211)

วั ด าร ษตร จํานวน 10,000 บาท

6. ประ ภท วั ด าร ษตร (ร ั บัญชี 5331000) ตั้งไว้ 10,000
 บาท  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด าร ษตร  ชน  ายยาง จอบ

ียม บัวรดน้ํา ฯลฯตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน
ารศึ ษา (00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)

วั ด อมพิว ตอร จํานวน 100,000 บาท

7. ประ ภท  วั ด อมพิว ตอร  (ร ั บัญชี 5331400)   ตั้ง
ไว้  100,000   บาท   พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด
อมพิว ตอร  ชน  ผนดิ   มึ พิมพ  ผน CD โปร รม  รื่อง

ปริ้น ตอร ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา (00210
) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา  (00211)

วั ด ารศึ ษา จํานวน 50,000 บาท

8. ประ ภท  วั ด ารศึ ษา   (ร ั บัญชี 5331500)  ตั้ง
ไว้   50,000   บาท     พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด าร
ศึ ษา  ชน   ื่อ าร รียน าร อน  มดรายงานประจําตัว ด็   มด
รียนชื่อ ด็   นัง ือนิทาน ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน
ผนงาน ารศึ ษา (00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร

ศึ ษา  (00211)
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งบลงทุน รวม 518,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 518,000 บาท
รภัณฑ ํานั งาน

รื่องปรับอา าศ จํานวน 392,000 บาท

1.  รภัณฑ ํานั งาน (ร ั บัญชี 5410100)  ตั้งไว้    392,000
    บาท     พื่อจาย ป็น
 (1)   รื่องปรับอา าศ ตั้งไว้ 392,000 บาท  พื่อจัดซื้อ รื่อง
ปรับอา าศชนิดติดผนัง  นาดไมต่ํา วา 24,000 BTU จํานวน 14
  รื่อง  รา า รื่องละ 28,000 บาท  ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้าน มือง ง ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนตา ้ว  ละศนยพัฒนา
ด็ ล็ บ้าน นอง นาด ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน
ผนงาน ารศึ ษา (00210)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร

ศึ ษา(00211) 
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ปลี่ยน ปลง
รั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  น้า 28  ้อ 1 

รภัณฑ ารศึ ษา

ปีนป่ายรวมมิตร จํานวน 40,000 บาท

   (1) ปีนป่ายรวมมิตร ตั้งไว้ 40,000 บาท  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ
รื่อง ลนปีนป่าย          รวมมิตร  จํานวน 1 ชด รา าชด

ละ 40,000 บาท  ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นอง นาด
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา (00210)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา(00211)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 พ.ศ. 2563  น้า 53  ้อ 1
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ม้า มน 6 ที่ จํานวน 26,000 บาท

(2) ม้า มน 6 ที่ ตั้งไว้ 26,000 บาท  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อม้า
มน 6 ที่ จํานวน 1 ชด รา าชดละ 26,000 บาท  ํา รับศนย

พัฒนา ด็ ล็ บ้าน นอง นาด
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา (00210) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา(00211)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 พ.ศ. 2563  น้า 53  ้อ 2

รภัณฑงานบ้านงาน รัว

ผ้ามาน น้าตางประตศนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 60,000 บาท

(1) ผ้ามาน น้าตางประตศนยพัฒนา ด็ ล็  ตั้งไว้ 60,000
 บาท  พื่อจาย ป็น าจ้าง มาติดตั้งผ้ามาน น้าตางประตศนย
พัฒนา ด็ ล็   ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน มือง ง ศนยพัฒนา
ด็ ล็ บ้านโนนตา ้ว  ละศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นอง นาด
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา (00210)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา(00211)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ปลี่ยน ปลง
รั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  น้า 30  ้อ 1

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,644,050 บาท
งบบุคลากร รวม 1,244,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,244,200 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 554,200 บาท

1.  ประ ภท   งิน ดือน ้าราช าร รผ้ด ล ด็  (ร ั
บัญชี 5220100) ตั้งไว้ 554,200 บาท  พื่อจาย ป็น งิน ดือน
พร้อมทั้ง งินปรับปรง งิน ดือนใ ้ ร จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
     -  ร จํานวน 2 อัตรา
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา  (00210) งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา   (00212)
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง จํานวน 630,000 บาท

2.  ประ ภท   าตอบ ทนพนั งานจ้าง (ร ั บัญชี 5220700)  ตั้ง
ไว้  630,000  บาท   ย ป็น             
-  าตอบ ทนพนั งานจ้าง ตั้งไว้ 560,000 บาท  พื่อจาย ป็น า
ตอบ ทนพนั งานจ้าง ตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 7 อัตรา ดังนี้
  - ผ้ด ล ด็  (ผ้มีทั ษะ) (พนั งานจ้างตามภาร ิจ) จํานวน 2
 อัตรา
  - ผ้ด ล ด็  (พนั งานจ้างทั่วไป) จํานวน 5 อัตรา
  ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา  (00210) งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา   (00212) 
 -  าตอบ ทนพนั งานจ้าง ตั้งไว้ 70,000 บาท  พื่อจาย ป็น า
ตอบ ทนพนั งานจ้าง   ตามภาร ิจ  ใน วนที่ ง วางบประมาณ
ที่ได้รับจัด รรจา รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
   - ผ้ด ล ด็  (ผ้มีทั ษะ) (พนั งานจ้างตามภาร ิจ) จํานวน 2
 อัตราตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา  (00210) งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา   (00212)      

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

3.  ประ ภท  งิน พิ่มตาง ๆ  องพนั งานจ้าง (ร ั
บัญชี 5220200) ตั้งไว้  60,000 บาท   พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ
 ใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 7 อัตรา  ชน  งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ตั้งจายจา
งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน ารศึ ษา  (00210) งานระดับ อน
วัย รียน ละประถมศึ ษา   (00212)  

งบดาเนินงาน รวม 2,759,850 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,095,850 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา จํานวน 1,095,850 บาท

1.   ประ ภท   รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้า
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ลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ  (ร ั บัญชี 5320300)         
          รวม      1,095,850    บาท
      (1) โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา  ตั้ง
ไว้ 1,095,850 บาท   ย ป็น
       1.1   าอา าร ลางวัน  ตั้งไว้  735,000 บาท   พื่อจาย ป็น
าจ้างประ อบอา าร ลางวันใ ้ ด็ ล็  จํานวน 3  ง  ํา รับ
ด็ ปฐมวัย (อาย 2-5 ปี) จํานวน 245 วัน อัตรา   นละ 20
 บาท รายละ อียดดังนี้

         - ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน มือง ง จํานวน 294,000 บาท
         - ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนตา ้ว จํานวน 294,000
 บาท
         - ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นอง นาด จํานวน 147,000
 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา  (00210) งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา   (00212)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  น้า 310
  ้อ 7
      1.2  าจัด าร รียน าร อน ตั้งไว้ 255,000 บาท  พื่อจาย
ป็น าจัดซื้อ ื่อ าร รียน าร อน วั ด ารศึ ษา  ละ รื่อง ลน
พัฒนา าร ด็   ํา รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 2-5 ปี) ใ ้

         ศนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัดอง ารบริ าร วนตําบล
าด จํานวน 3  ง อัตรา นละ 1,700 บาท/ปี รายละ อียดดังนี้

         - ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน มือง ง จํานวน 102,000 บาท
         - ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนตา ้ว จํานวน 102,000
 บาท 
         - ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นอง นาด จํานวน 51,000
 บาท 
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา  (00210) งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา   (00212)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  น้า 320
  ้อ 1
                      1.3  า นัง ือ รียน ตั้งไว้ 19,000 บาท   พื่อ
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จาย ป็น าจัดซื้อ นัง ือ รียน  ํา รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5
 ปี) ใ ้ ศนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัดอง ารบริ าร วนตําบล
าด จํานวน 3  ง อัตรา นละ 200 บาท/ปี รายละ อียดดังนี้

         - ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน มือง ง จํานวน 8,000 บาท
         - ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนตา ้ว จํานวน 8,000 บาท 
         - ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นอง นาด จํานวน 3,000 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา  (00210) งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา   (00212)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  น้า 320
  ้อ 1
                       1.4  าอป รณ าร รียน ตั้งไว้ 19,000
 บาท   พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัด าอป รณ าร
รียน  ํา รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5 ปี) ใ ้ ศนยพัฒนา ด็ ล็
ัง ัดอง ารบริ าร วนตําบล าด จํานวน 3  ง อัตรา น

ละ 200 บาท/ปี รายละ อียดดังนี้
         - ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน มือง ง จํานวน 8,000 บาท
         - ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนตา ้ว จํานวน 8,000 บาท 
         - ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นอง นาด จํานวน 3,000 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา  (00210) งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา   (00212)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  น้า 320
  ้อ 1

                     1.5  า รื่อง บบนั รียน ตั้งไว้ 27,000
 บาท   พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัด า รื่อง บบผ้
รียน  ํา รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5 ปี) ใ ้ ศนยพัฒนา ด็ ล็
ัง ัดอง ารบริ าร วนตําบล าด จํานวน 3  ง อัตรา น

ละ 300 บาท/ปี รายละ อียดดังนี้
         - ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน มือง ง จํานวน 12,000 บาท
         - ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนตา ้ว จํานวน 12,000
 บาท 
         - ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นอง นาด จํานวน 3,000 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน ผนงาน าร
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ศึ ษา  (00210) งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา   (00212)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า320  ้อ 1
                  1.6  า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน ตั้งไว้ 40,850
 บาท   พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัด ิจ รรมพัฒนาผ้
รียน  ํา รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5 ปี) ใ ้ ศนยพัฒนา ด็ ล็
ัง ัดอง ารบริ าร วนตําบล าด จํานวน 3  ง อัตรา น

ละ 430 บาท/ปี รายละ อียดดังนี้
         - ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน มือง ง จํานวน 17,200 บาท
         - ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนตา ้ว จํานวน 17,200
 บาท 
         - ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นอง นาด จํานวน 6,450 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา  (00210) งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา   (00212)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า320  ้อ 1
                      -  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563   รื่องซั

ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ององ รป รอง วนท้องถิ่น ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทยดวนที่ ด ที่ มท 1816.2/ว 2598 ลงวันที่  30

  ร ฎา ม  2563     

ค่าวัสดุ รวม 1,664,000 บาท
าอา าร ริม (นม) จํานวน 1,664,000 บาท
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1.  ประ ภท   าอา าร ริม (นม) (ร ั บัญชี 5330400)  ตั้ง
ไว้  1,664,000  บาท               พื่อจาย ป็น า นับ นนอา าร

ริม (นม) ใ ้ ด็ ล็ ถึงประถมศึ ษาปีที่  6  ประ อบ
ด้วย นั รียน ใน ัง ัด ํานั งาน ณะ รรม ารศึ ษา ั้นพื้น
ฐาน จํานวนโรง รียน 6  ง ได้  โรง รียนบ้านปอบิด  โรง รียน
บ้าน มือง ง โรง รียนบ้าน นอง ว้า โรง รียนบ้านน้อย นอง
นาด โรง รียนบ้านโ ี่ยว โรง รียน วัด ามั ี  ละนั รียน

ศนยพัฒนา ด็ ล็  จํานวน 3  ง ได้  ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน
มือง ง ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนตา ้ว   ละศนยพัฒนา ด็
ล็ บ้าน นอง นาด รวม 800  น อัตรา นละ 8
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน โดยจัด รรตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น อัตรา นละ 7.37 บาท  ละอง ารบริ าร
วนตําบล าดตั้งงบประมาณ มทบ อัตรา นละ 63  ตาง  

ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา  (00210) งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา (00212)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  น้า 315
  ้อ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,640,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,640,000 บาท
งินอด นน วนราช าร

งินอด นน ํา รับ นับ นนโ รง ารอา าร ลางวัน จํานวน 2,640,000 บาท

1. ประ ภท  งินอด นน วนราช าร (ร ั บัญชี 5610200)  ตั้ง
ไว้  2,640,000   บาท
   (1)  งินอด นน ํา รับ นับ นนโ รง ารอา าร ลางวัน  ตั้ง
ไว้  2,640,000   บาท   พื่อจาย ป็น า นับ นนอา าร ลางวัน
โรง รียน ัง ัด ํานั งาน ณะ รรม ารศึ ษา ั้นพื้นฐานใน ต
ตําบล าด ใ ้ ชั้น ด็ ล็ ถึงประถมศึ ษาปีที่ 6 จํานวน
โรง รียน 6  ง ได้  โรง รียนบ้านปอบิด  โรง รียนบ้าน มือง
ง  โรง รียนบ้าน นอง ว้า โรง รียนบ้านน้อย นอง
นาด โรง รียนบ้านโ ี่ยว  โรง รียนวัด ามั ี รวม

จํานวน 660 ราย โดยจัด รรตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ท้องถิ่น อัตรา นละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน  
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน ผนงาน าร
ศึ ษา  (00210) งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา   (00212)
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  น้า 314
  ้อ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 662,500 บาท

งบบุคลากร รวม 452,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 452,500 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 410,000 บาท

1.  ประ ภท   งิน ดือนพนั งาน  (ร ั บัญชี 220100)  ตั้ง
ไว้   410,000   บาท  พื่อจาย ป็น งิน ดือนพร้อมทั้ง งินปรับปรง
งิน ดือนใ ้ พนั งาน วนตําบล      จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
  1.1 ผ้อํานวย าร อง าธารณ ละ ิ่ง วดล้อม (วาง)
  1.2  จ้าพนั งาน าธารณ  (วาง)
ตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ  (00220
) งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ   (00221)
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน จํานวน 10,000 บาท

2. ประ ภท  งิน พิ่มตางๆ  องพนั งาน วนตําบล (ร ั
บัญชี 220200)  ตั้งไว้  10,000 บาท    พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ
  องพนั งาน วนตําบล    ชน    งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ ้

พนั งาน วนตําบล   งินปรับ พิ่มตาม ณวฒิ  
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ  งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ

งินประจําตํา นง จํานวน 32,500 บาท

3. ประ ภท   งินประจําตํา นง  (ร ั บัญชี 220300)  ตั้ง
ไว้   32,000  บาท   พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นง  ปลัด
อง ารบริ าร วนตําบล าด   ละ ัว น้า ํานั
ปลัด จํานวน  2  อัตรา  ละ าตอบ ทนปลัดอง ารบริ าร วน
ตําบล าด  จํานวน  1  อัตรา 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ   (00110
)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ   (00111)   

งบดาเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง วน

ท้องถิ่น
จํานวน 120,000 บาท

1.1  าตอบ ทนผ้ปฏิบัติงานอัน ป็นประโยชน อง ารบริ าร
วนตําบล                    ตั้งไว้   120,000  บาท  พื่อจาย ป็น
าตอบ ทนใ ้ ผ้ที่ปฏิบัติงานอัน ป็นประโยชน อง าร

บริ าร วนตําบล าด  ชน  าตอบ ทน ณะ รรม ารจัด า
พั ด   าตอบ ทน ณะ รรม าร อบ   ณะ รรม าร อบ
วน  าตอบ ทน องอา า มั รบริบาลท้องถิ่น ององ ร

ป รอง วนท้องถิ่น ฯลฯ 
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ  (00110
)   งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ   (00111)
                      - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
อา า มั รบริบาลท้องถิ่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 10,000 บาท

1.  ประ ภท รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร (ร ั บัญชี  320100
) ตั้งไว้  10,000  บาท     พื่อจาย ป็นดังนี้
-    า ย็บ นัง ือ  ละ ้าป นัง ือ
-  าธรรม นียม 
-   าจ้าง มาตาง ๆ  ชน   าถาย อ าร  า ้า ลม   าจัดทํา
ป้ายประชา ัมพันธป้ายรณรง ารป้อง ันโร  ป้ายประชารณรง
ารจัด าร ยะอยางถ วิธี ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน
ผนงาน าธารณ  (00230)งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ
 (00221)

- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559  รื่อง  ลั ณฑ ละอัตรา
าใช้จายใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปีในลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณปโภ
-   นัง ือที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม  2559  รื่อง
ลั ณฑ าร บิ จาย าจ้าง มา ององ รป รอง วนท้อง

ถิ่น
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 5,000 บาท

(1)   าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร   ตั้งไว้   5,000
  บาท     พื่อจาย ป็น า บี้ย ลี้ยง   าพา นะ   า ชาที่พั   าลง
ทะ บียนตาง ๆ  ละ าใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร  รือ
ไปอบรม ัมมนา อง พนั งาน วนตําบล ละล จ้าง
ประจํา พนั งานจ้างตามภาร ิจ   ละพนั งานจ้างทั่วไป
ตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ  (00230
)งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ  (00221)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

าบํารงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 10,000 บาท

3.ประ ภท าบํารง ละรั ษาซอม ซมทรัพย ิน (ร ั
บัญชี 320200) ตั้งไว้ 10,000 บาท พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา รือ
ซอม ซม รภัณฑ ององ ารบริ าร วนตําบล าด พื่อใ ้ใช้
งานได้ตามป ติ ชน รื่อง อมพิว ตอร   รื่องปริ้น ตอร  ล้อง
ถายรปดิจิตอล  รื่องพน มอ วัน ฯลฯ  ตั้งจายจา งินราย
ได้  ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ  (00230)งานบริ ารทั่วไป ี่ยว
ับ าธารณ  (00221)

- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่มท0808.2
/ว3523ลงวันที2่0มิถนายน2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช้
จายใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณปโภ
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 15,000 บาท

            1. ประ ภท  วั ด ํานั งาน (ร ั บัญชี 330100) ตั้ง
ไว้   15,000  บาท   พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ํานั งานซึ่งใช้ใน
ารปฏิบัติงาน ชน  ระดาษ ปา า  ฟ้ม ฯลฯ          ตั้งจาย

จา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ (00220)งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ  (00221)
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ดที่
มท0808.2/ว1248ลงวันที2่7มิถนายน2559 รื่อง  นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดยานพา นะ ละ น ง จํานวน 10,000 บาท

           2. ประ ภท  วั ดยานพา นะ ละ น ง  (ร ั
บัญชี 330700) ตั้งไว้   10,000  บาท       พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ
วั ดยานพา นะ ละ น ง   ชน  บต ตอรี่ ยางรถ
จั รยานยนต  ัว ทียน  อป รณตางๆ องรถยนต รื่องพน มอ
วัน ฯลฯตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ
(00220)งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ  (00221)

- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ดที่
มท0808.2/ว1248ลงวันที2่7มิถนายน2559 รื่อง  นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย จํานวน 30,000 บาท

3. ประ ภท วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย (ร ั บัญชี 330900
) ตั้งไว้   30,000  บาท    พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดทาง าร พทย
ชน อล อฮอล  ําลี ผ้าพัน ผล ออ ซิ จน วชภัณฑ  มีภัณฑ
น้ํายา มี ทราย ําจัดล น้ํายงลาย ฯลฯ ตั้งจายจา งินราย
ได้  ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ (00220)งานบริ ารทั่วไป ี่ยว
ับ าธารณ  (00221)

 - ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ดที่
มท0808.2/ว1248ลงวันที2่7มิถนายน2559 รื่อง  นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
าบํารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ

าบํารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

1.ประ ภท  าบํารงรั ษา ละปรับปรง รภัณฑ (ร ั
บัญชี 411800) ตั้งไว้ 10,000 บาท พื่อจาย ป็น าบํารงรั ษา ละ
ปรับปรง รภัณฑ ององ ารบริ าร วนตําบล าด พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผน

งาน าธารณ  (00220)งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ   
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ดที่
มท0808.2/ว1248ลงวันที่27มิถนายน2559 รื่อง  นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ด ละ รภัณฑตาม ลั ารจํา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 666,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 246,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 246,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

โ รง าร วบ ม ละป้อง ันโร ไ ้ ลือดออ จํานวน 80,000 บาท

(1) โ รง าร วบ ม ละป้อง ันโร ไ ้ ลือดออ    ตั้งไว้  80,000
  บาท พื่อจาย ป็น าใช้จายตาง ๆ  ชน  าน้ํามัน ํา รับ ารพน
าร มี วบ มโร   าน้ํายา มี ํา รับพน วบ มโร   าอา าร
ลางวัน  าอา ารวาง  าวั ดอป รณ  ํา รับ ารฝึ อบรม ละ

ใ ้ วามร้ ประชาชน ละผ้ปฏิบัติงาน าร วบ มโร  ฯลฯ ตาม
โ รง าร วบ ม ละป้อง ันโร ไ ้ ลือดออ   ประจําปี  2564ตั้ง
จายจา งินรายได้ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ  (00230
)งานบริ าร าธารณ ละงาน าธารณ อื่น  (00223)ปรา ฏ
ใน ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)   น้าที่ 140ลําดับ
โ รง ารที่ 8
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โ รง ารบริ ารจัด าร ยะมลฝอยอยาง ป็นระบบ ตําบล าด 
มือง ะอาด ปลอด ยะ

จํานวน 20,000 บาท

(2)  โ รง ารบริ ารจัด าร ยะมลฝอยอยาง ป็นระบบ “ตําบล
าด  มือง ะอาด ปลอด ยะ”  ตั้งไว้  20,000  บาทบาท   พื่อ

จาย ป็น าใช้จายตาง ๆ  ชน  าอา าร ลางวัน  าอา าร
วาง   าจัด ถานที่   าวิทยา ร  าวั ดที่ใช้ใน ารอบรม   ละ า
ใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว นื่องใน ารอบรมใ ้ วามร้ รื่อง ารบริ าร
จัด าร ยะ ใ ้ ผ้นํา มบ้าน ประชาชน ละผ้ที่ ี่ยว ้อง ใน ต
ตําบล าด  าใช้จายใน ารจัดทําป้ายประชา ัมพันธ  ารรณรง
ใน รื่อง าร ําจัด ยะอยางถ วิธี  ตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน
ผนงาน าธารณ  (00230)งานบริ าร าธารณ ละงาน
าธารณ อื่น  (00221) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ

.2561 – 2565)   น้าที่ 143ลําดับโ รง ารที่ 21
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โ รง ารป้อง ันโร พิษ นั บ้า ละ ม ํา นิด นั ละ มว จํานวน 20,000 บาท

(3) โ รง ารป้อง ันโร พิษ นั บ้า ละ ม ํา นิด นั ละ
มว  ตั้งไว้  20,000  บาท   พื่อจาย ป็น าใช้จายตาง ๆ ใน
ารอบรมใ ้ วามร้ ประชาชน ละอา า มั รที่ปฏิบัติ น้าที่ใน
าร วบ มโร   ชน  าอา าร ลางวัน  าอา ารวาง  าตอบ
ทนวิทยา ร  าป้ายโ รง าร  ละป้ายรณรง ประชา
ัมพันธ  ละ าอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตามโ รง ารป้อง ันโร

พิษ นั บ้า ละ ม ํา นิด นั ละ มว  ประจําปี  2564 ตั้งจาย
จา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ  (00230)งานบริ าร
าธารณ ละงาน าธารณ อื่น (00223)ปรา ฏใน ผนพัฒนา

ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)   น้าที่ 140ลําดับโ รง ารที่ 6
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โ รง ารพัฒนางาน าธารณ ละ พิ่มศั ยภาพผ้ปฏิบัติงานด้าน
าร าธารณ ใน มบ้าน

จํานวน 20,000 บาท

(4) โ รง ารพัฒนางาน าธารณ ละ พิ่มศั ยภาพผ้ปฏิบัติงาน
ด้าน าร าธารณ ใน มบ้านตั้งไว้  20,000  บาท   พื่อจาย ป็น
าใช้จายตาง ๆ  ชน  าอา าร ลางวัน  าอา ารวาง   าจัด
ถานที่   าวิทยา ร  าวั ดที่ใช้ใน ารอบรม   ละ าใช้จาย

อื่น ๆ ที่ ี่ยว นื่องใน ารอบรมใ ้ วามร้ รื่อง ารพัฒนางาน
าธารณ ละ พิ่มศั ยภาพผ้ปฏิบัติงานด้าน าร าธารณ ใน
มบ้าน ใ ้ ผ้นํา มบ้าน ประชาชน ละผ้ปฏิบัติงานด้าน าร
าธารณ ใน มบ้าน ใน ตตําบล าดตั้งจายจา งินรายได้

ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ  (00230)งานบริ าร าธารณ
ละงาน าธารณ อื่น  (00221) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้อง

ถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)   น้าที่ 139ลําดับโ รง ารที่ 2
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร พิษ นั บ้า จํานวน 75,000 บาท

 (5) โ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย นปลอดภัยจา โร พิษ
นั บ้า    ตั้งไว้  75,000  บาท   พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ซีน

ป้อง ัน ละ วบ มโร พิษ นั บ้า ตามโ รง าร ัตวปลอดโร น
ปลอดภัย นปลอดภัยจา โร พิษ นั บ้า  ประจําปี  2564ตั้งจาย
จา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ  (00230
)งานบริ าร าธารณ ละงาน าธารณ อื่น  (00223)ปรา ฏ
ใน ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)   น้าที่ 176 ลําดับ
โ รง ารที่ 1
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย า
ใช้จายใน ารจัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา

้ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
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โ รง าร ํารวจ ้อมลจํานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตว จํานวน 25,000 บาท

(6) โ รง าร ํารวจ ้อมลจํานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตว  ตั้ง
ไว้ 25,000  บาท   พื่อจาย ป็น าตอบ ทนผ้ปฏิบัติ น้าที่ ํารวจ
ละ ึ้นทะ บียนจํานวน นั ละ มว ใน ตตําบล าดตั้งจาย

จา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏใน ผนงาน าธารณ  (00230
)งานบริ าร าธารณ ละงาน าธารณ อื่น (00223)ปรา ฏใน
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  น้าที่ 176 ลําดับ

โ รง ารที่ 2
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้า
รวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โ รง าร ํารวจ ภาพปัญ า องน้ํา ียในชมชน จํานวน 6,000 บาท

(7)โ รง าร ํารวจ ภาพ องน้ํา ียในชมชนตั้งไว้  6,000  บาท
พื่อจาย ป็น าใช้จายตาง ๆ ในโ รง าร ํารวจ ภาพน้ํา ีย อง
ชมชน ใน ตตําบล าดตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน ผนงาน
าธารณ (00220)งานบริ าร าธารณ ละงาน าธารณ

อื่น  (00221) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565
)   น้าที่ 143ลําดับโ รง ารที่ 22
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย า
ใช้จายใน ารจัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา

้ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
งินอด นน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน

อด นน ํา รับ ารดํา นินงานตาม นวทางโ รง ารพระราชดําริด้าน
าธารณ

จํานวน 420,000 บาท

1.อด นน ํา รับ ารดํา นินงานตาม นวทางโ รง ารพระราช
ดําริด้าน าธารณ    ตั้งไว้  420,000  บาท พื่ออด นน าร
ดํา นินงานตาม นวทางโ รง ารพระราชดําริด้าน าธารณ

 จํานวน 21  มบ้าน ๆ ละ 20,000 บาท ตามโ รง าร ดังนี้
(1) โ รง าร วบ มป้อง ัน าร ิดโร ไ ้มาลา รีย ไ ้ ลือด
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ออ  ไ ้ซิ ้า ไ ้ปวด ้อยงลาย  มที่ 1 บ้านปอบิด  ตั้งไว้  10,000
 บาท
(2) โ รง ารป้อง ัน าร าด ารไอโอดีน  อง ม ด็จพระ ทพรัตน
ราช ดาฯ ยามบรมราช มารี  มที่ 1 บ้านปอบิด  ตั้งไว้  5,000
  บาท
(3) โ รง าร ืบ านปณิธาน ม ด็จยาต้านภัยมะ ร็ง ต้านม  ม
ที่ 1 บ้านปอบิด  ตั้งไว้  5,000  บาท
(4) โ รง าร ัด ย ละใช้ประโยชนจา ยะ  มที่ 2 บ้าน มือง
ง  ตั้งไว้ 8,000  บาท

(5) โ รง ารชวย ลือด ลผ้พิ ารใน มบ้าน  มที่ 2 บ้าน มือง
ง ตั้งไว้ 5,000  บาท

(6) โ รง าร ง ริม ารบริโภ ารไอโอดีนใน มบ้าน  มที่ 2
 บ้าน มือง ง  ตั้งไว้  7,000  บาท
(7) โ รง าร ําจัด ยะในชมชน  มที่ 3 บ้าน าด ตั้งไว้ 10,000
 บาท
(8) โ รง าร ง ริมโภชนา าร ละอนามัย ม ละ ด็    มที่ 3
 บ้าน าด ตั้งไว้ 5,000  บาท
(9) โ รง ารรณรง ละ ้ไ ปัญ ายา พติด  มที่ 3 บ้าน
าด ตั้งไว้ 5,000  บาท

(10) โ รง าร ฝ้าระวังภาวะโภชนา าร ละ ง ริมพัฒนา าร
ด็  0-5 ปีในชมชน  มที่ 4 บ้านโนน ดง  ตั้งไว้  6,000  บาท
(11) โ รง ารรณรง ป้อง ันโร ไ ้ ลือดออ ในชมชน  มที่ 4
 บ้านโนน ดง  ตั้งไว้  7,000  บาท
(12) โ รง าร วบ มโร าด ารไอโอดีนใน มบ้าน  มที่ 4
 บ้านโนน ดง ตั้งไว้  7,000  บาท
(13) โ รง าร ฝ้าระวังภาวะโภชนา าร ละ ง ริมพัฒนา าร
ด็  0-5 ปีในชมชน  มที่ 5 บ้าน นอง ว้าน้อย  ตั้งไว้  6,000
  บาท
(14) โ รง ารรณรง ป้อง ันโร ไ ้ ลือดออ ในชมชน  มที่ 5
 บ้าน นอง ว้าน้อย  ตั้งไว้  7,000  บาท
(15) โ รง าร วบ มโร าด ารไอโอดีนใน มบ้าน  มที่ 5
 บ้าน นอง ว้าน้อย ตั้งไว้  7,000  บาท
(16) โ รง าร ฝ้าระวังภาวะโภชนา าร ละ ง ริมพัฒนา าร
ด็  0-5 ปีในชมชน  มที่ 6 บ้านดอนยาง  ตั้งไว้  6,000  บาท
(17) โ รง ารรณรง ป้อง ันโร ไ ้ ลือดออ ในชมชน  มที่ 6
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 บ้านดอนยาง  ตั้งไว้  7,000  บาท
(18) โ รง าร วบ มโร าด ารไอโอดีนใน มบ้าน  มที่ 6
 บ้านดอนยาง ตั้งไว้  7,000  บาท
(19) โ รง ารปรับปรงภาวะโภชนา าร อง ด็ อาย 0-5 ปี  ม
ที่ 7 บ้านน้อย  ตั้งไว้  2,450  บาท
(20) โ รง ารรณรง ป้อง ันโร ไ ้ ลือดออ ในชมชน  มที่ 7
 บ้านน้อย  ตั้งไว้  13,150  บาท
(21) โ รง าร วบ มโร าด ารไอโอดีนใน มบ้าน  มที่ 7
 บ้านน้อย ตั้งไว้  4,400  บาท
(22) โ รง ารรณรง ป้อง ันโร ไ ้ ลือดออ   มที่ 8 บ้าน นอง
าด ตั้งไว้ 7,500  บาท

(23) โ รง ารป้อง ัน าร าด ารไอโอดีน อง ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี  มที่ 8 บ้าน นอง นาด ตั้ง
ไว้ 8,000  บาท
(24) โ รง าร ืบ านปณิธาน ม ด็จยา ต้านภัยมะ ร็ง  มที่ 8
 บ้าน นอง นาด ตั้งไว้ 4,500 บาท
(25) โ รง ารรณรง ละ ้ไ ปัญ ายา พ
ติด (TO BE NUMBER ONE)  มที่ 9 บ้านโ ี่ยว ตั้งไว้ 6,000
 บาท
(26) โ รง ารป้อง ัน าร าด ารไอโอดีน อง ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี  มที่ 9 บ้านโ ี่ยว ตั้ง
ไว้ 8,000 บาท
(27) โ รง าร ืบ านปณิธาน ม ด็จยา  มที่ 9 บ้านโ ี่ยว ตั้ง
ไว้ 6,000 บาท
(28)  โ รง าร วบ มป้อง ัน าร ิดโร ไ ้มาลา รีย ไ ้ ลือด
ออ  ไ ้ซิ ้า ไ ้ปวด ้อยงลาย  มที่ 10 บ้านงิ้ว  ตั้งไว้  8,000
 บาท
(29) โ รง ารป้อง ัน าร าด ารไอโอดีน  อง ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี  มที่ 10 บ้านงิ้ว  ตั้งไว้  8,000
  บาท
(30) โ รง าร ืบ านปณิธาน ม ด็จยาต้านภัยมะ ร็ง ต้านม  ม
ที่ 10 บ้านงิ้ว ตั้งไว้  4,000  บาท
(31) โ รง าร วบ มป้อง ัน าร ิดโร ไ ้มาลา รีย ไ ้ ลือด
ออ  ไ ้ซิ ้า ไ ้ปวด ้อยงลาย  มที่ 11 บ้านโ พ็ด  ตั้ง
ไว้  6,450 บาท
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(32) โ รง ารป้อง ัน าร าด ารไอโอดีน  อง ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี  มที่ 11 บ้านโ พ็ด  ตั้ง
ไว้  9,260  บาท
(33) โ รง าร ืบ านปณิธาน ม ด็จยาต้านภัยมะ ร็ง ต้านม  ม
ที่ 11 บ้านโ พ็ด  ตั้งไว้  4,290  บาท
(34) โ รง าร ฝ้าระวังภาวะโภชนา าร ละ ง ริมพัฒนา าร
ด็  0-5 ปีในชมชน  มที่ 12 บ้าน นอง ว้า  ตั้งไว้  6,000  บาท
(35) โ รง ารรณรง ป้อง ันโร ไ ้ ลือดออ ในชมชน  มที่ 12
 บ้าน นอง ว้า  ตั้งไว้  7,000  บาท
(36) โ รง าร วบ มโร าด ารไอโอดีนใน มบ้าน  มที่ 12
 บ้าน นอง ว้า ตั้งไว้  7,000  บาท
(37) โ รง าร วบ มป้อง ัน าร ิดโร ไ ้มาลา รีย ไ ้ ลือด
ออ  ไ ้ซิ ้า ไ ้ปวด ้อยงลาย  มที่ 13 บ้าน ลา  ตั้งไว้  7,100
 บาท
(38) โ รง ารป้อง ัน าร าด ารไอโอดีน  อง ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี  มที่ 13 บ้าน ลา  ตั้ง
ไว้  8,000  บาท
(39) โ รง าร ืบ านปณิธาน ม ด็จยาต้านภัยมะ ร็ง ต้านม  ม
ที่ 13 บ้าน ลา  ตั้งไว้  4,900  บาท
(40) โ รง ารด ลใ ใจโภชนา าร ละ ภาพอนามัย ม ละ
ด็   มที่ 14 บ้านวังยาว ตั้งไว้ 7,400  บาท
(41) โ รง าร ง ริม ละป้อง ันโร าด ารไอโอดีน  มที่ 14
 บ้านวังยาว ตั้งไว้ 6,100  บาท
(42) โ รง ารด ลใ ใจ ตรีมี ภาพดี ตรวจ ้น าโร มะ ร็ง ต้า
นม  มที่ 14 บ้านวังยาว ตั้งไว้ 6,500  บาท
(43) โ รง าร วบ มป้อง ัน าร ิดโร ไ ้มาลา รีย ไ ้ ลือด
ออ  ไ ้ซิ ้า ไ ้ปวด ้อยงลาย  มที่ 15 บ้านดอน ต็ง  ตั้ง
ไว้  4,950 บาท
(44) โ รง ารป้อง ัน าร าด ารไอโอดีน  อง ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี  มที่ 15 บ้านดอน ต็ง  ตั้ง
ไว้  9,750  บาท
(45) โ รง ารด ลใ ใจ ตรีมี ภาพดีตรวจ ้น าโร มะ ร็ง ต้า
นม  มที่ 15 บ้านดอน ต็ง  ตั้งไว้  5,300  บาท
(46) โ รง าร วบ มป้อง ัน าร ิดโร ไ ้มาลา รีย ไ ้ ลือด
ออ  ไ ้ซิ ้า ไ ้ปวด ้อยงลาย  มที่ 16 บ้าน นวน  ตั้งไว้  6,500

วันที่พิมพ : 6/10/2563  10:24:07 น้า : 73/121



 บาท
(47) โ รง ารป้อง ัน าร าด ารไอโอดีน  อง ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี  มที่ 16 บ้าน นวน  ตั้ง
ไว้  8,700  บาท
(48) โ รง าร ืบ านปณิธาน ม ด็จยาต้านภัยมะ ร็ง ต้านม  ม
ที่ 16 บ้าน นวน  ตั้งไว้  4,800  บาท
(49) โ รง าร ฝ้าระวังภาวะโภชนา าร ละ ง ริมพัฒนา าร
ด็  0-5 ปีในชมชน  มที่ 17 บ้าน งถาวร  ตั้งไว้  6,000  บาท
(50) โ รง ารรณรง ป้อง ันโร ไ ้ ลือดออ ในชมชน  มที่ 17
 บ้าน งถาวร  ตั้งไว้  7,000  บาท
(51) โ รง าร วบ มโร าด ารไอโอดีนใน มบ้าน  มที่ 17
 บ้าน งถาวร ตั้งไว้  7,000  บาท
(52) โ รง าร วบ มป้อง ัน าร ิดโร ไ ้มาลา รีย ไ ้ ลือด
ออ  ไ ้ซิ ้า ไ ้ปวด ้อยงลาย  มที่ 18 บ้านโนนตา ้ว  ตั้ง
ไว้  6,500 บาท
(53) โ รง ารป้อง ัน าร าด ารไอโอดีน  อง ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี  มที่ 18 บ้านโนนตา ้ว  ตั้ง
ไว้  8,700  บาท
(54) โ รง ารด ลใ ใจ ตรีมี ภาพดีตรวจ ้น าโร มะ ร็ง ต้า
นม  มที่ 18 บ้านโนนตา ้ว  ตั้งไว้  4,800  บาท
(55) โ รง าร วบ มป้อง ัน าร ิดโร ไ ้มาลา รีย ไ ้ ลือด
ออ  ไ ้ซิ ้า ไ ้ปวด ้อยงลาย  มที่ 19 บ้านโนนทัน  ตั้ง
ไว้  6,500 บาท
(56) โ รง ารป้อง ัน าร าด ารไอโอดีน  อง ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี  มที่ 19 บ้านโนนทัน  ตั้ง
ไว้  6,360  บาท
(57) โ รง าร ฝ้าระวังภาวะโภชนา ละ ง ริมพัฒนา าร ด็  0-
5 ปี  มที่ 19 บ้านโนนทัน  ตั้งไว้  7,140  บาท
(58) โ รง าร วบ มป้อง ัน าร ิดโร ไ ้มาลา รีย ไ ้ ลือด
ออ  ไ ้ซิ ้า ไ ้ปวด ้อยงลาย  มที่ 20 บ้านโนนไร  ตั้ง
ไว้  8,300 บาท
(59) โ รง ารป้อง ัน าร าด ารไอโอดีน  อง ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี  มที่ 20 บ้านโนนไร  ตั้ง
ไว้  7,400  บาท
(60) โ รง าร ืบ านปณิธาน ม ด็จยาต้านภัยมะ ร็ง ต้านม  ม
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ที่ 20 บ้านโนนไร  ตั้งไว้  4,300  บาท
(61) โ รง าร ฝ้าระวังภาวะโภชนา ละ ง ริมพัฒนา าร ด็  0-
5 ปี มที่ 21 บ้านโนนตาลพัฒนา  ตั้งไว้ 6,000  บาท
(62) โ รง าร วบ มโร าด ารไอโอดีน   มที่ 21 บ้านโนน
ตาลพัฒนา ตั้งไว้ 8,000  บาท
(63) โ รง ารต้านภัยมะ ร็ง ต้านม  มที่ 21 บ้านโนนตาล
พัฒนา ตั้งไว้ 6,000 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน าธารณ

(00220)งานบริ าร าธารณ ละงาน าธารณ อื่น (00223
)  ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
)   น้าที่  151-175 ลําดับโ รง ารที่ 1 (โ รง าร ที่ 1-63)
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่มท0808.2
/ว3028ลงวันที6่มิถนายน2561 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562 ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่นดวนที่ ดที่
มท0810.5/ว2072ลงวันที5่ ร ฎา ม2561 รื่องซั ซ้อม นวทาง
ารตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562 งินอด
นนทั่วไปด้าน าธารณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 430,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

โ รง ารตอ ติม ปรับปรง ละซอม ซมบ้าน รือที่อยอาศัย ใ ้  ผ้
พิ าร ผ้ งอาย ผ้ยา ไร้ รือผ้ด้อยโอ า

จํานวน 120,000 บาท

1.โ รง ารตอ ติม ปรับปรง ละซอม ซมบ้าน รือที่อยอาศัยใ ้
 ผ้พิ าร ผ้ งอาย     ผ้ยา ไร้  รือผ้ด้อยโอ า   ตั้ง

ไว้  120,000  บาท   พื่อจาย ป็น าตอ ติม ปรับปรง ละซอม ซม
บ้าน รือที่อยอาศัยใ ้  ผ้พิ าร ผ้ งอาย ผ้ยา ไร้  รือผ้ด้อย
โอ า  ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน ัง ม
ง ราะ  ร ั ผนงาน 00230 ( งาน วั ดิ าร ัง ม ละ ัง ม
ง ราะ  ร ั งาน 00232 ) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ

.2561-2565)  น้า  118  ลําดับโ รง ารที่  11
โ รง ารพัฒนา ณภาพชีวิตผ้ งอาย จํานวน 140,000 บาท

2.โ รง ารพัฒนา ณภาพชีวิตผ้ งอาย  ตั้งไว้      140,000
  บาท   พื่อจาย ป็น าดํา นิน ารโ รง ารพัฒนา ณภาพชีวิตผ้
งอายในตําบล าด  ชน  าวิทยา ร  าอา ารวาง  าอา าร
ลางวัน  าวั ดอป รณ  าป้าย  าจ้าง มารถ  ละ าอื่น ๆ ที่
ี่ยว ้อง ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ัง ม
ง ราะ  ร ั ผนงาน 00230 (งาน วั ดิ าร ัง ม ละ ัง ม
ง ราะ  ร ั งาน  00232 ) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ

.2561-2565)  น้า  116  ลําดับโ รง ารที่  1
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โ รง าร ง ราะ ผ้ยา ไร้ ละยา จนที่อยในภาวะยา ลําบา จํานวน 30,000 บาท

3.โ รง าร ง ราะ ผ้ยา ไร้ ละยา จนที่อยในภาวะยา
ลําบา   ตั้งไว้      30,000 บาท   พื่อจาย ป็น าดํา นิน ารตาม
โ รง าร  พื่อ ง ราะ ผ้อยในภาวะยา ลําบา   ี่ยว ับปัจจัย
พื้นฐานใน ารดํารงชีวิต  ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผน
งาน ัง ม ง ราะ  ร ั ผนงาน 00230 (งาน วั ดิ าร ัง ม
ละ ัง ม ง ราะ  ร ั งาน  00232 ) ปรา ฏใน ผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้า  118  ลําดับโ รง ารที่  10
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โ รง าร ร้าง วาม ใ ้ผ้ งอายตําบล าด จํานวน 40,000 บาท

4.โ รง าร ร้าง วาม ใ ้ผ้ งอายตําบล าด  ตั้งไว้   40,000 
บาท
พื่อจาย ป็น าดํา นิน ารตามโ รง าร ร้าง วาม ใ ้ผ้ ง
อาย ทั้งนี้ พื่อ ง ริม ละ นับ นนใ ้ประชาชนได้ ็น วาม
ํา ัญ   ละ ชิดช ณงาม วามดี องผ้ งอาย  ชน  าอา าร ลาง

วัน  าอา ารวาง  าวั ดอป รณ  าป้าย  า องรางวัล  ละ าใช้
จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน
ัง ม ง ราะ  ร ั ผนงาน 00230 ( งาน วั ดิ าร ัง ม ละ
ัง ม ง ราะ  ร ั งาน  00232 ) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้อง

ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้า  116  ลําดับโ รง ารที่  2
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โ รง าร ริม ร้าง รอบ รัวอบอน ้ม ็ง จํานวน 20,000 บาท

5.โ รง าร ริม ร้าง รอบ รัวอบอน ้ม ็ง  ตั้งไว้  20,000
  บาท  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง าร ริม ร้าง
รอบ รัวอบอน ้ม ็ง  ชน  าวิทยา ร  าอา ารวาง  าอา าร
ลางวัน  าวั ดอป รณ  าป้าย   ละ าอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ตั้งจาย

จา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน ัง ม ง ราะ  ร ั ผน
งาน 00230 (งาน วั ดิ าร ัง ม ละ ัง ม ง ราะ  ร ั
งาน  00232 ) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  น้า  117  ลําดับโ รง ารที่  4
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 80,000 บาท
า อ ร้าง ิ่ง าธารณป าร

โ รง าร อ ร้างปรับปรง ้องน้ํา รือ ้อง า ํา รับผ้ งอายที่ยา
ไร้/ผ้พิ าร/ผ้ด้อยโอ า

จํานวน 80,000 บาท

1.โ รง าร อ ร้างปรับปรง ้องน้ํา รือ ้อง า ํา รับผ้ งอายที่
ยา ไร้/ผ้พิ าร/ผ้ด้อยโอ า  ตั้งไว้   80,000  บาท  พื่อ อ ร้าง
้อง า ํา ับผ้ งอายที่ยา ไร้/ผ้พิ าร/ผ้ด้อยโอ า         ใน

พื้นที่ตําบล าด  ตาม บบที่อง ารบริ าร วนตําบล ํา นด ตั้ง
จายจา งินอด นนทั่วไป  ปรา ฏใน ผนงาน ัง ม
ง ราะ  ร ั ผนงาน 00230 ( งาน วั ดิ าร ัง ม ละ ัง ม
ง ราะ  ร ั งาน  00232 ) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ

.2561-2565)  น้า  116  ลําดับโ รง ารที่  3
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,012,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,646,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,646,000 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 850,000 บาท

1.ประ ภท   งิน ดือนพนั งาน  (ร ั บัญชี 220100)  ตั้ง
ไว้ 850,000 บาท     พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล
ละ งินปรับปรง งิน ดือนใ ้ พนั งาน วนตําบล จํานวน 3

 ตํา นง ดังนี้
 1.  ผ้อํานวย าร องชาง    จํานวน  1  อัตรา  
 2.  นายชางโยธาอาวโ   จํานวน 1 อัตรา
 3.  นายชางไฟฟ้า            จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชมชน  (00241)

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน จํานวน 24,000 บาท

2.ประ ภท  งิน พิ่มตางๆ  องพนั งาน (ร ั บัญชี 220200) ตั้ง
ไว้ 24,000 บาท    พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ  องพนั งาน วน
ตําบล จํานวน  1  อัตรา  
ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชมชน  (00241)

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

3. ประ ภท งินประจําตํา นงผ้อํานวย าร องชาง(ร ั
บัญชี220300)ตั้งไว้ 42,000 บาท 
พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นง  ผ้อํานวย าร องชาง จํานวน  1
  อัตรา  
ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชมชน  (00241)
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง จํานวน 670,000 บาท

4.ประ ภท   าตอบ ทนพนั งานจ้าง  (ร ั บัญชี 220600) ตั้ง
ไว้   670,000   บาท   พื่อจาย ป็น าจ้างพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ  จํานวน  4  อัตรา ดังนี้
  1.  ผ้ชวยชางไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา
  2.  ผ้ชวยชางประปา จํานวน  1  อัตรา
  3.  ผ้ชวยชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา
  4.  ผ้ชวย จ้า น้าที่ธร าร จํานวน  1  อัตรา  
ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชมชน  (00241) 

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

5.ประ ภท  งิน พิ่มตางๆ  องพนั งานจ้าง (ร ั บัญชี 220600
) ตั้งไว้  60,000  บาท    พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ  องพนั งาน
จ้าง  ชน  งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ ้   พนั งานตาม
ภาร ิจ  จํานวน  4  อัตรา  
ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชมชน  (00241)
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งบดาเนินงาน รวม 1,366,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 416,000 บาท
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง วน

ท้องถิ่น
จํานวน 260,000 บาท

1. ประ ภท   งินประโยชนตอบ ทนอื่น ํา รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น ป็น รณีพิ ศษ  ( งินรางวัลประจําปี) (ร ั บัญชี  310100
)  ตั้งไว้  160,000  บาท  พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี)   ํา รับพนั งาน วน
ตําบล    ละพนั งานจ้างตามภาร ิจ  
ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชมชน  (00241)             
2. ประ ภท  าตอบ ทนผ้ปฏิบัติงานอัน ป็นประโยชน อง าร
บริ าร วนตําบล  (ร ั บัญชี  310100)   ตั้งไว้   100,000
  บาท  พื่อจาย ป็น าตอบ ทนใ ้ ผ้ที่ปฏิบัติงานอัน ป็น
ประโยชน อง ารบริ าร วนตําบล าด  ชน  าตอบ ทน
ณะ รรม ารตรวจรับพั ด ชางผ้ วบ มงาน  ณะ รรม าร
ํา นดรา า ลาง ฯลฯ 

ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละชมชน  (00240
)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละชมชน  (00241)             

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 10,000 บาท

2.ประ ภท  าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร (ร ั
บัญชี 310300)  ตั้งไว้   10,000 บาท  พื่อจาย ป็น าตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับพนั งาน วนตําบล  ละ

พนั งานจ้างตามภาร ิจ  
ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชมชน  (00241)
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า ชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

3.ประ ภท   า ชาบ้าน  (ร ั บัญชี  310400)  ตั้งไว้  96,000
  บาท   พื่อจาย ป็น งิน า ชาบ้าน   า ชาซื้อ ใ ้ พนั งาน วน
ตําบล ละผ้มี ิทธิตามที่ ฎ มาย ํา นด  
ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชมชน  (00241)

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร จํานวน 50,000 บาท

4.ประ ภท  งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร (ร ั บัญชี  310500)  ตั้ง
ไว้   50,000  บาท   พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้

 พนั งาน วนตําบล  ละผ้มี ิทธิตามที่ ฎ มาย ํา นด
ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชมชน  (00241)

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 80,000 บาท

ประ ภท  รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร (ร ั บัญชี  320100
)  ตั้งไว้  80,000   บาท    พื่อจาย ป็นดังนี้
   -   าธรรม นียม 
                -   าจ้าง มาบริ าร  ชน  าจัดทําป้ายประชา
ัมพันธตางๆ  าจ้าง มาทํา ล็ ดัด

      ประตม้วน  ฯลฯ          
            ฯลฯ                           
ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชมชน  (00241)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 80,000 บาท

ประ ภท รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะ
รายจาย มวดอื่น ๆ(ร ั บัญชี  320300)    รวม   80,000
   บาท    
(1)   าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร   ตั้งไว้   80,000
  บาท     พื่อจาย ป็น   า บี้ย ลี้ยง   าพา นะ   า ชาที่พั   า
ลงทะ บียน  ละ าใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไป
ราช าร พนั งาน วนตําบล   ละพนั งานจ้างตามภาร ิจ
ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชมชน  (00241)

าบํารงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 40,000 บาท

ประ ภท   าบํารงรั ษา รือซอม ซม  (ร ั บัญชี  320400)  ตั้ง
ไว้  40,000   บาท  พื่อจาย ป็น าบํารงซอม ซม รภัณฑ  ชน รถ
ยนต รถจั รยานยนต  รื่อง อมพิว ตอร  รื่องปริ้น ตอร  ฯลฯ
    
ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชมชน  (00241)

ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 50,000 บาท

1.ประ ภท วั ด ํานั งาน  (ร ั บัญชี  330100)  ตั้งไว้  50,000
  บาท    พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ํานั
งาน   ชน   ระดาษ   ฟ้ม  ปา า  ดิน อ  ตรายาง  ซอง  ธง
ชาติ  ฯลฯ 
ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชมชน  (00241)
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วั ด อ ร้าง จํานวน 500,000 บาท

2.ประ ภท  วั ด อ ร้าง  (ร ั บัญชี  330600) ตั้งไว้  500,000
  บาท  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อ ร้าง   ชน  ยางมะตอย   ิน
ล   ล รัง  ปนซี มนต   ล็ ้น ไม้ตาง ๆ  ระ บื้อง  ฯลฯ

ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชมชน  (00241)

วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

3.ประ ภท  วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น (ร ั บัญชี  330800) ตั้ง
ไว้ 80,000 บาท   พื่อ ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดน้ํามัน ชื้อ
พลิง ละ ลอลื่น   ชน  น้ํามันดี ซล  บนซิน น้ํามัน รื่อง น้ํามัน
จารบี   ถาน    งต้ม   ฯลฯ    
ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชมชน  (00241)

วั ดโฆษณา ละ ผย พร จํานวน 60,000 บาท

4.ประ ภท วั ดโฆษณา ละ ผย พร (ร ั บัญชี  331100)  ตั้ง
ไว้  60,000  บาท    พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดโฆษณา ละ ผย
พร   ชน   ี พ ัน ผ้า ียนป้ายตาง ป้ายประชา ัมพันธ อ

อนญาต อ ร้าง  ฯลฯ  
ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชมชน  (00241)
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วั ด อมพิว ตอร จํานวน 60,000 บาท

5.ประ ภท  วั ด อมพิว ตอร   (ร ั บัญชี  331400)   ตั้ง
ไว้  60,000   บาท       พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด
อมพิว ตอร   ชน  ผนดิ    ผน CD   มา    รื่องบันทึ
้อมล  โปร รมที่ ี่ยว ้อง ับ อมพิว ตอร  ฯลฯ

ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ะ ละ
ชมชน  (00241)

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,682,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 10,000 บาท

ประ ภท รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร  (ร ั บัญชี  320100
)  ตั้งไว้  10,000   บาท
ตั้งจายจา งินรายได้   พื่อ ป็น าซอม ซมไฟฟ้า
ตางๆ   ชน   ปลี่ยนฟิว ไฟฟ้า รงต่ําภายใน ตรับผิดชอบ
อง ารบริ าร วนตําบล าด  ฯลฯ ปรา ฏใน ผนงาน ะ
ละชมชน  (00240)  งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วั ดไฟฟ้า ละวิทย จํานวน 170,000 บาท

ประ ภท วั ดไฟฟ้า ละวิทย  (ร ั บัญชี  330200)  ตั้ง
ไว้  170,000  บาท   พื่อ ป็น าจัดซื้อวั ดไฟฟ้า ละ
วิทย   ชน  ลําโพง  ไมโ รโฟน   าตั้งไมโ รโฟน   าย
ไฟฟ้า ฯลฯ   
ตั้งจายจา งินรายได้   ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
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งบลงทุน รวม 5,822,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,822,000 บาท
า อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภ

โ รง าร อ ร้าง ยายไ ลถนน อน รีต ริม ล็ บ้านดอนยาง ม
ที่ 6

จํานวน 281,000 บาท

1. โ รง าร ยายไ ลถนน อน รีต ริม ล็  บ้านดอนยาง  ม
ที่ 6 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 281,000 บาท  พื่อจาย ป็น ยาย
ผิวจราจร อน รีต ริม ล็  บ้านดอนยาง  มที่ 6  โดยดํา นิน
าร   ยายผิวจราจร 2  ้าง   ้างละ 0.50  มตร ยาว 450

  มตร  นา 0.15  มตร ไมมีไ ลทาง มีพื้นที่ อน รีตไมน้อย
วา 450.00 ตาราง มตร  พร้อมป้ายโ รง าร 1 ป้าย  ตาม บบ
ปลนที่ อบต. าด  ํา นด

ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 7
  นวทาง ารพัฒนาที่ 1 ้อ 23  น้า 188   ( องชาง)     

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้านโนนทัน มที่ 19 จํานวน 279,000 บาท

2.  โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้านโนนทัน  ม
ที่ 19 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 279,000 บาท  พื่อจาย ป็น อ
ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้านโนนทัน  มที่ 19  โดยดํา นิน
าร   นาดผิวจราจร ว้าง 5.00   มตร  ยาว  95.00

   มตร    นา 0.15  มตร มีไ ลทางล รัง ้างละ 0.50  มตร มี
พื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 475.00 ตาราง มตร พร้อมป้าย
โ รง าร 1 ป้าย  ตาม บบ ปลนที่ อบต. าด  ํา นด
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม  รั้งที่ 2
  ้อ 39  น้า 46  ( องชาง)
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โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้าน ลา มที่ 13 จํานวน 236,000 บาท

3.  โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้าน ลา  มที่ 13
 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 236,000 บาท  พื่อจาย ป็น อ ร้าง
ถนน อน รีต ริม ล็  บ้าน ลา  มที่ 13  โดยดํา นิน
าร   นาดผิวจราจร ว้าง 4.00   มตร  ยาว  100.00

   มตร    นา 0.15  มตร มีไ ลทางล รัง ้างละ 0.50  มตร มี
พื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 400.00 ตาราง มตร พร้อมป้าย
โ รง าร 1 ป้าย  ตาม บบ ปลนที่ อบต. าด  ํา นด
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 6
  นวทาง ารพัฒนาที่ 1  ้อ 27  น้า 189  ( องชาง)     

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้าน งถาวร มที่ 17 จํานวน 437,000 บาท

4.  โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้าน งถาวร  ม
ที่ 17 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 437,000 บาท  พื่อจาย ป็น อ
ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้าน งถาวร  มที่ 17  โดยดํา นิน
าร   นาดผิวจราจร ว้าง 4.00   มตร  ยาว  185.00

   มตร    นา 0.15  มตร มีไ ลทางล รัง ้างละ 0.50  มตร มี
พื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 740.00 ตาราง มตร พร้อมวางทอ มอ
.ชั้น 3 0.40 X 1.00  มตร  จํานวน 6 ทอน  พร้อมป้าย
โ รง าร 1 ป้าย  ตาม บบ ปลนที่ อบต. าด  ํา นด
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง  รั้ง
ที่ 2   ้อ 7  น้า 20  ( องชาง)     
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โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้าน าด มที่ 3 จํานวน 279,000 บาท

5.  โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้าน าด  มที่ 3
 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 279,000 บาท  พื่อจาย ป็น อ ร้าง
ถนน อน รีต ริม ล็  บ้าน าด  มที่ 3  โดยดํา นิน
าร   นาดผิวจราจร ว้าง 4.00   มตร  ยาว  115.00

   มตร    นา 0.15  มตร มีไ ลทางล รัง ้างละ 0.50  มตร มี
พื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 460.00 ตาราง มตร พร้อมวางทอ  .
.ล.มอ .ชั้น 3  นาด 0.40X1.00  มตร จํานวน 7 ทอน พร้อมป้าย
โ รง าร 1 ป้าย  ตาม บบ ปลนที่ อบต. าด  ํา นด
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม  รั้งที่ 2
  ้อ 7  น้า 32  ( องชาง)     

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้านโ ี่ยว มที่ 9 จํานวน 364,000 บาท

6.  โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้านโ ี่ยว  ม
ที่ 9 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 364,000 บาท  พื่อจาย ป็น อ
ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้านโ ี่ยว  มที่ 9  โดยดํา นิน
าร   นาดผิวจราจร ว้าง 5.00   มตร  ยาว  125.00

   มตร    นา 0.15  มตร มีไ ลทางล รัง ้างละ 0.50  มตร มี
พื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 625.00 ตาราง มตร พร้อมป้าย
โ รง าร 1 ป้าย  ตาม บบ ปลนที่ อบต. าด  ํา นด
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ปลี่ยน
ปลง  รั้งที่ 2   ้อ 2  น้า 12  ( องชาง)     
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โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้านโนน ดง มที่ 4 จํานวน 303,000 บาท

7.  โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้านโนน ดง  ม
ที่ 4 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 303,000 บาท  พื่อจาย ป็น อ
ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้านโนน ดง  มที่ 4  โดยดํา นิน
าร  ชวงที1่  นาดผิวจราจร ว้าง 4.00   มตร  ยาว  100.00

   มตร    นา 0.15  มตร ไมมีไ ลทาง มีพื้นที่ อน รีตไมน้อย
วา 400.00 ตาราง มตร  ชวงที2่  นาดผิวจราจร ว้าง 4.00

   มตร  ยาว 30.00   มตร    นา 0.15  มตร ไมมีไ ลทาง มีพื้นที่
อน รีตไมน้อย วา 120.00 ตาราง มตร พร้อมป้ายโ รง าร 1

 ป้าย  ตาม บบ ปลนที่ อบต. าด  ํา นด
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
     ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ปลี่ยน ปลง
รั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  น้า 9 ( องชาง)

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้านโนนตาลพัฒนา มที่ 
21

จํานวน 276,000 บาท

8.  โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้านโนนตาล
พัฒนา  มที่ 21 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 276,000 บาท  พื่อ
จาย ป็น อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้านโนนตาลพัฒนา  ม
ที่ 21  โดยดํา นิน าร   นาดผิวจราจร ว้าง 5.00
   มตร  ยาว  95.00   มตร    นา 0.15  มตร ไมมีไ ลทาง มี
พื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 475.00 ตาราง มตร พร้อมป้าย
โ รง าร 1 ป้าย  ตาม บบ ปลนที่ อบต. าด  ํา นด
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
     ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตร
ที่ 7  นวทาง ารพัฒนาที่ 1  ้อ 108  น้า 227-228  ( อง
ชาง)    
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โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้านปอปิด มที่ 1 จํานวน 140,000 บาท

9.  โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้านปอบิด  มที่ 1
 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 140,000 บาท  พื่อจาย ป็น อ ร้าง
ถนน อน รีต ริม ล็  บ้านปอบิด  มที่ 1  โดยดํา นิน
าร   นาดผิวจราจร ว้าง 3.00   มตร  ยาว  82.00

   มตร    นา 0.15  มตร ไมมีไ ลทาง มีพื้นที่ อน รีตไมน้อย
วา 246.00 ตาราง มตร พร้อมป้ายโ รง าร 1 ป้าย  ตาม บบ
ปลนที่ อบต. าด  ํา นด

ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม  รั้งที่ 2
   ้อ 2  น้า 31  ( องชาง)     

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้าน มือง ง มที่ 2 จํานวน 372,000 บาท

10.  โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้าน มือง ง  ม
ที่ 2 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 372,000 บาท  พื่อจาย ป็น อ
ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้าน มือง ง  มที่ 2  โดยดํา นิน
าร   นาดผิวจราจร ว้าง 4.00   มตร  ยาว  160.00

   มตร    นา 0.15  มตร ไมมีไ ลทาง มีพื้นที่ อน รีตไมน้อย
วา 640.00 ตาราง มตร พร้อมป้ายโ รง าร 1 ป้าย  ตาม บบ
ปลนที่ อบต. าด  ํา นด

ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม  รั้งที่ 2
  ้อ 6  น้า 32  ( องชาง)    

วันที่พิมพ : 6/10/2563  10:24:07 น้า : 90/121



โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้าน นอง ว้าน้อย มที่ 5 จํานวน 458,000 บาท

11.  โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้าน นอง ว้า
น้อย  มที่ 5 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 458,000 บาท  พื่อจาย
ป็น อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้าน นอง ว้าน้อย  มที่ 5
  โดยดํา นิน าร   นาดผิวจราจร ว้าง 5.00
   มตร  ยาว  160.00   มตร    นา 0.15  มตร ไมมีไ ลทาง มี
พื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 800.00 ตาราง มตร  พร้อมป้าย
โ รง าร 1 ป้าย  ตาม บบ ปลนที่ อบต. าด  ํา นด
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
     ปรา ฏใน ผนพัฒนา ้าปี(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 6
  นวทาง ารพัฒนาที่ 1  ้อ 6  น้า 181  ( องชาง)     

โ รง าร อ ร้างถนนดินย ระดับพร้อมลงล รังบดทับ นนบ้านปอ
ปิด มที่1

จํานวน 262,000 บาท

12.  โ รง าร อ ร้างถนนดินย ระดับพร้อมลงดินล รังบดทับ
นน บ้านปอบิด  มที่ 1 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 262,000

 บาท  พื่อจาย ป็นโ รง าร อ ร้างถนนดินย ระดับพร้อมลงดิน
ล รังบดทับ นน ปอบิด  มที่ 1  โดยดํา นิน าร  นาดผิวจราจร
ว้าง 4.00   มตร  ยาว  500.00   มตร    ง 0.50  มตร พร้อม

บดทับ นน  ลงดินล รังผิวจราจร ว้าง 4.00
   มตร  ยาว  500.00   มตร    นา 0.15  มตร พร้อมบดทับ
นน  พร้อมป้ายโ รง าร 1 ป้าย ตาม บบ ปลนที่ อบต าด
ํา นด 

ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม  รั้งที่ 2
   ้อ 1  น้า 30  ( องชาง)     
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โ รง าร อ ร้างถนน ิน ล บดทับ นน บ้านโ พ็ด มที่ 11 จํานวน 375,000 บาท

13.  โ รง าร อ ร้างถนน ิน ล บดทับ นน บ้านโ พ็ด  ม
ที่ 11 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 375,000 บาท  พื่อจาย ป็น
โ รง าร อ ร้างถนน ิน ล บดทับ นน บ้านโ พ็ด  มที่ 11
  โดยดํา นิน าร  นาดผิวจราจร ว้าง 5.00   มตร  ยาว  410.00
   มตร    นา 0.15  มตร  พร้อมป้ายโ รง าร 1 ป้าย ตาม บบ
ปลนที่ อบต. าด ํา นด 

ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ้อ 42  น้า 195

โ รง าร อ ร้างถนน ิน ล บดทับ นน บ้าน นวน มที่ 16 จํานวน 147,000 บาท

14.  โ รง าร อ ร้างถนน ิน ล บดทับ นน บ้าน นวน  ม
ที่ 16 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 147,000 บาท  พื่อจาย ป็น
โ รง าร อ ร้างถนน ิน ล บดทับ นน บ้าน นวน  มที่ 16
  โดยดํา นิน าร  นาดผิวจราจร ว้าง 4.00   มตร  ยาว  200.00
   มตร    นา 0.15  มตร  พร้อมป้ายโ รง าร 1 ป้าย ตาม บบ
ปลนที่ อบต. าด ํา นด 

ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 7
  นวทาง ารพัฒนาที่ 1 ้อ 40  น้า 194  ( องชาง)     

โ รง าร อ ร้างถนน ิน ล บดทับ นนบ้านโนนไร มที่ 20 จํานวน 285,000 บาท

15.  โ รง าร อ ร้างถนน ิน ล บดทับ นน บ้านโนนไร  ม
ที่ 20 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 285,000 บาท  พื่อจาย ป็น
โ รง าร อ ร้างถนน ิน ล บดทับ นน บ้านโนนไร  มที่ 20
  โดยดํา นิน าร  นาดผิวจราจร ว้าง 3.00   มตร  ยาว  750.00
   มตร    นา 0.10  มตร  พร้อมป้ายโ รง าร 1 ป้าย ตาม บบ
ปลนที่ อบต. าด ํา นด 

ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
     ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม  รั้ง
ที่ 2  ้อ 44  น้า 49   ( องชาง)
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โ รง าร อ ร้างถนน ิน ล บดทับ นนบ้านวังยาว มที่ 14 จํานวน 275,000 บาท

16.  โ รง าร อ ร้างถนน ิน ล บดทับ นน บ้านวังยาว  ม
ที่ 14 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 275,000 บาท  พื่อจาย ป็น
โ รง าร อ ร้างถนน ิน ล บดทับ นน บ้านวังยาว  มที่ 14
  โดยดํา นิน าร  นาดผิวจราจร ว้าง 3.00   มตร  ยาว  500.00
   มตร    นา 0.15  มตร  พร้อมป้ายโ รง าร 1 ป้าย ตาม บบ
ปลนที่ อบต. าด ํา นด 

ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 7
  นวทาง ารพัฒนาที่ 1  ้อ 30  น้า 191  ( องชาง)     

โ รง าร อ ร้างรางระบายน้ํารปตัวย ฝารางวีบ้านงิ้ว มที่ 10 จํานวน 281,000 บาท

17.  โ รง ารรางระบายน้ํารปตัวย ฝารางวี บ้านงิ้ว  มที่ 10
 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 281,000 บาท  พื่อจาย ป็นราง
ระบายน้ํารปตัวย ฝารางวี บ้านงิ้ว  มที่ 10  โดยดํา นิน าร ชวง
ที่1  ว้าง 0.50  มตร ลึ  0.70 ม. ยาว 70.00  มตร ชวงที2่
  ว้าง 0.50  มตร ลึ  0.70 ม. ยาว 90.00  มตร พร้อมป้าย
โ รง าร 1 ป้าย ตาม บบ ปลนที่ อบต. าด  ํา นด
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม รั้งที่ 2
  น้า 37-38  น้า 19 ( องชาง)     

โ รง าร อ ร้างลาน ีฬาอ น ประ ง  บ้านโนนตา ้ว มที่ 18 จํานวน 150,000 บาท

19.  โ รง าร อ ร้างลาน ีฬาอ น ประ ง  บ้านโนนตา ้ว  ม
ที่ 18 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 150,000 บาท  พื่อจาย ป็น อ
ร้างลาน ีฬาอ น ประ ง  บ้านโนนตา ้ว  มที่ 18  โดย

ดํา นิน าร  พื้นที่ ทลาน อน รีต ริม ล็  พื้นที่ อน รีตไม
น้อย วา 356.00 ตาราง มตร   นา 0.10  มตร พร้อมป้าย
โ รง าร 1 ป้าย  ตาม บบ ปลนที่ อบต. าด  ํา นด
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
 ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 7
  นวทาง ารพัฒนาที่ 1  ้อ 22  น้า 187 ( องชาง)    
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โ รง าร อ ร้างลาน อน รีต ริม ล็ อ น ประ ง  บ้าน นอง
ว้า มที่ 12

จํานวน 283,000 บาท

19.  โ รง าร อ ร้างลาน อน รีต ริม ล็ อ น ประ ง  บ้าน
นอง ว้า  มที่ 12 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 283,000

 บาท  พื่อจาย ป็น อ ร้างลาน อน รีต ริม ล็
อ น ประ ง  บ้าน นอง ว้า  มที่ 12  โดยดํา นิน าร  พื้นที่ ท
ลาน อน รีต ริม ล็   นาด ว้าง 15.00   มตร  ยาว  46.00
   มตร มีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 690.00 ตาราง มตร พร้อม
ป้ายโ รง าร 1 ป้าย  ตาม บบ ปลนที่ อบต. าด  ํา นด
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 7
  นวทาง ารพัฒนาที่ 1  ้อ 24  น้า 188  ( องชาง)     

โ รง าร ยายทอ มนประปา บ้าน นอง นาด มที่ 8 จํานวน 91,000 บาท

20.  โ รง าร ยายทอ มนประปา บ้าน นอง นาด  มที่ 8 (ร ั
บัญชี 420900) ตั้งไว้ 91,000 บาท  พื่อจาย ป็น ยายทอ มน
ประปา บ้าน นอง นาด  มที่ 8  โดยดํา นิน าร  วางทอ มน
ประปา จดที่ 1 ทอ PVC ชั้น 8.5  นาด 2 นิ้ว  วามยาว 470
  มตร จดที่ 2 ทอ PVC ชั้น 8.5  นาด 2 นิ้ว  วามยาว 120
  มตร ตาม บบ ปลนที่ อบต. าด  ํา นด
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม  รั้งที่ 2
  ้อ 15  น้า 36  ( องชาง)    
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โ รง าร ดลอ ดผั นาม บ้าน นวน มที่ 16 จํานวน 140,000 บาท

21.  โ รง าร ดลอ ดผั นาม บ้าน นวน  มที่ 16 (ร ั
บัญชี 420900) ตั้งไว้ 140,000 บาท  พื่อจาย ป็นโ รง าร ด
ลอ ดผั นาม บ้าน นวน  มที่ 16  โดยดํา นิน าร ปา ว้าง
ว้าง 40.00   มตร  ยาว  60.00   มตร ลึ จา ดิม ฉลี่ย 2.00

  มตร  พร้อมป้ายโ รง าร 1 ป้าย ตาม บบ ปลนที่ อบต. าด
ํา นด 

ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)  งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ปลี่ยน
ปลง  รั้งที่ 2 พ.ศ.2563   น้า 18   ( องชาง)    

โ รง าร ดลอ ยาย ระประปา บ้าน นอง นาด มที่ 8 จํานวน 46,000 บาท

22.  โ รง าร ดลอ ยาย ระประปา บ้าน นอง นาด  มที่ 8
 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 46,000 บาท  พื่อจาย ป็น ดลอ
ยาย ระประปา บ้าน นอง นาด  มที่ 8  โดยดํา นิน
าร   ว้าง 17.00  มตร ยาว 37.00  มตร ลึ จา ดิม ฉลี่ย 3.50

  มตร พร้อมป้ายโ รง าร 1 ป้าย ตาม บบ ปลนที่ อบต.
าด  ํา นด

ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม  รั้งที่ 2
  ้อ 13  น้า 36 ( องชาง)     

โ รง ารซอม ซมถนน อน รีต ริม ล็  บ้านปอบิด มที่ 1 จํานวน 62,000 บาท

23.  โ รง ารซอม ซมถนน อน รีต ริม ล็  บ้านปอบิด  ม
ที่ 1 (ร ั บัญชี 420900) ตั้งไว้ 62,000 บาท  พื่อจาย ป็น อ
ร้างถนน อน รีต ริม ล็  บ้านปอบิด  มที่ 1  โดยดํา นิน
าร   นาดผิวจราจร ว้าง 4.00   มตร  ยาว  30.00

   มตร    นา 0.15  มตร ไมมีไ ลทาง มีพื้นที่ อน รีตไมน้อย
วา 120.00 ตาราง มตร พร้อมป้ายโ รง าร 1 ป้าย  ตาม บบ
ปลนที่ อบต. าด  ํา นด

ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม  รั้งที่ 2
  ้อ 3  น้า 31  ( องชาง)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 680,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 680,000 บาท
งินอด นน วนราช าร

อด นน ารไฟฟ้า วนภมิภา  อํา ภอ ง จํานวน 680,000 บาท

งินอด นน(ร ั บัญชี  561000)       รวม  680,000 บาท 
(1) อด นน ารไฟฟ้า วนภมิภา  อํา ภอ ง  พื่อจาย ป็น
  1.  โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงต่ํา บ้านโนนตา ้ว มที่  18
  ตั้งไว้  45,000  บาท
พื่อจาย ป็น า ยาย ตไฟฟ้า รงต่ํา บ้านโนนตา ้ว  มที่ 18
ดํา นิน าร ผน รงต่ํา
 ปั าไฟฟ้า รงต่ํา  นาด  8/9   มตร จํานวน  3  ต้น 
 พาด าย รงต่ําพร้อมอป รณยึดโยง  นาด  50  ตาราง
มิลลิ มตร  ระยะทาง  80   มตร 
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละชมชน  (00240
)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผน พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 ยทธศา ตรที่ 7  นวทาง ารพัฒนาที่1 ้อ  65  น้า  204
 ( องชาง)
  2.  โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงต่ํา บ้าน นอง นาด  มที่  8
  ตั้งไว้  85,000  บาท
พื่อจาย ป็น า ยาย ตไฟฟ้า รงต่ํา บ้าน นอง นาด  มที่ 8
ดํา นิน าร ผน รงต่ํา
 ปั าไฟฟ้า รงต่ํา  นาด  8/9   มตร จํานวน  5  ต้น 
 พาด าย รงต่ําพร้อมอป รณยึดโยง  นาด  50  ตาราง
มิลลิ มตร  ระยะทาง  330   มตร 
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละชมชน  (00240
)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผน พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 ยทธศา ตรที่ 7  นวทาง ารพัฒนาที่1 ้อ 14  น้า  36 ( อง
ชาง)
  3.  โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รง ง   ละ รงต่ําพร้อมติดตั้ง ม้อ
ปลง  1   ฟ  บ้านน้อย  มที่  7  ตั้งไว้  250,000  บาท
พื่อจาย ป็น า ยาย ตไฟฟ้า รง ง  ละ รงต่ําพร้อมติดตั้ง ม้อ
ปลง 1  ฟ  บ้านน้อย  มที่  7
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ดํา นิน าร ผน รง ง
 ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผน พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 ยทธศา ตรที่ 7  นวทาง ารพัฒนาที่1 ้อ  11  น้า  35
 ( องชาง)
  4.  โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รง ง  ละ รงต่ําพร้อมติดตั้ง ม้อ
ปลง 1  ฟ  บ้านดอน ต็ง  มที่  15  ตั้งไว้  300,000  บาท
พื่อจาย ป็น า ยาย ตไฟฟ้า รง ง  ละ รงต่ําพร้อมติดตั้ง ม้อ
ปลง 1  ฟ  บ้านดอน ต็ง  มที่  15

ดํา นิน าร ผน รง ง
 ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน ะ ละ
ชมชน  (00240)งานไฟฟ้า ละถนน  (00242)
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผน พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 ยทธศา ตรที่ 7  นวทาง ารพัฒนาที่1 ้อ  27  น้า  42
 ( องชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

โ รง าร าร ําจัดผั ตบชวา ละวัชพืชใน ลงน้ํา าธารณะใน ต
ตําบล าด

จํานวน 50,000 บาท

1.โ รง าร าร ําจัดผั ตบชวา ละวัชพืชใน ลงน้ํา าธารณะใน
ตตําบล าด  ตั้งไว้  50,000  บาท   พื่อ ป็น าใช้จายใน าร

ดํา นิน าร ําจัดผั ตบชวา ละวัชพืชใน ลงน้ํา าธารณะใน ต
ตําบล าด  ชน  าจ้าง รื่องจั ร  าจ้าง รงงาน  าวั ด
อป รณ  าน้ําดื่ม  ละ าอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ตั้งจายจา งินราย
ได้  ปรา ฏใน ผนงาน ร้าง วาม ้ม ็ง องชมชน ร ั ผน
งาน 00250 (งาน ง ริม ละ นับ นน วาม ้ม ็ง อง
ชมชน ร ั งาน 00252) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565)  น้า  110  ลําดับโ รง ารที่  1
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โ รง ารจัดทํา ผนพัฒนา จํานวน 20,000 บาท

2.โ รง ารจัดทํา ผนพัฒนา  ตั้งไว้  20,000 บาท   พื่อจาย ป็น
าใช้จายตางๆใน าร ง ริม นับ นน ารจัดทํา ผนชมชน ละ
ิจ รรม นับ นน าร ับ ลื่อน ผนชมชน บบบรณา าร พื่อนํา
้อมลมาจัดทํา ผนพัฒนาท้องถิ่น  ในชมชน  ชน  าวิทยา ร  า

อา ารวาง  าอา าร ลางวัน  าวั ดอป รณ  าป้าย   ละ า
อื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน ร้าง
วาม ้ม ็ง องชมชน ร ั ผนงาน 00250 (งาน ง ริม ละ
นับ นน วาม ้ม ็ง องชมชน ร ั งาน 00252) ปรา ฏใน
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้า  119  ลําดับโ รง าร

ที่  1
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โ รง ารป้อง ัน ละ ้ไ ปัญ ายา พติด ํา รับประชาชน ละ
ยาวชนตําบล าด

จํานวน 30,000 บาท

3. โ รง ารป้อง ัน ละ ้ไ ปัญ ายา พติด ํา รับประชาชน
ละ ยาวชนตําบล   าด  ตั้งไว้  30,000   บาท  พื่อจาย ป็น า

ใช้จายตาง ๆ ใน ารรณรง พื่อ ้ไ ปัญ ายา พติด  ารบําบัด
รั ษาผ้ พ ผ้ติดยา พติด  าร ฝ้าระวัง ยา พติดในพื้นที่ ฯลฯ
  ชน  าวิทยา ร  าอา ารวาง  าอา าร ลางวัน  าวั ด
อป รณ  าป้าย   ละ าอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ตั้งจายจา งินราย
ได้  ปรา ฏใน ผนงาน ร้าง วาม ้ม ็ง องชมชน ร ั ผน
งาน 00250 (งาน ง ริม ละ นับ นน วาม ้ม ็ง อง
ชมชน ร ั งาน 00252) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565)  น้า  120  ลําดับโ รง ารที่  3
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โ รง ารฝึ อบรมใ ้ วามร้ด้านอาชีพ ประชาชนตําบล าด จํานวน 20,000 บาท

4.โ รง ารฝึ อบรมใ ้ วามร้ด้านอาชีพ ประชาชนตําบล
าด                                   ตั้งไว้   20,000 บาท   พื่อจาย
ป็น าฝึ ทั ษะใน  ชน  าวิทยา ร  าอา ารวาง  าอา าร ลาง
วัน  าวั ดอป รณ  าป้าย   ละ าอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ตั้งจายจา
งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน ร้าง วาม ้ม ็ง องชมชน ร ั
ผนงาน 00250 (งาน ง ริม ละ นับ นน วาม ้ม ็ง อง

ชมชน ร ั งาน 00252) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565)  น้า  121  ลําดับโ รง ารที่  7
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โ รง ารพัฒนา ลมอาชีพ ตรี จํานวน 20,000 บาท

5.โ รง ารพัฒนา ลมอาชีพ ตรี  ตั้งไว้ 20,000 บาท   พื่อจาย
ป็น าดํา นิน าร ง ริม ารฝึ อบรมทั ษะใน ารประ อบ
อาชีพ อง ตรีในตําบล าด  ชน  าวิทยา ร  าอา ารวาง  า
อา าร ลางวัน  าวั ดอป รณ  าป้าย   ละ าอื่น ๆ ที่ ี่ยว
้อง ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน ร้าง วาม ้ม ็ง
องชมชน ร ั ผนงาน 00250 (งาน ง ริม ละ นับ นน วาม
้ม ็ง องชมชน ร ั งาน 00252) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้อง

ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้า  121  ลําดับโ รง ารที่  8
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โ รง าร ริม ร้าง วาม ้ม ็งบทบาท ตรี จํานวน 20,000 บาท

6.โ รง าร ริม ร้าง วาม ้ม ็งบทบาท ตรี  ตั้งไว้ 20,000
 บาท   พื่อจาย ป็น าดํา นิน ารอบรมใ ้ วามร้ ละ ริม ร้าง
วาม ้ม ็งบทบาท ตรี  ชน  าวิทยา ร  าอา ารวาง  า

อา าร ลางวัน  าวั ดอป รณ  าป้าย   ละ าอื่น ๆ ที่ ี่ยว
้อง ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน ร้าง วาม ้ม ็ง
องชมชน ร ั ผนงาน 00250 (งาน ง ริม ละ นับ นน วาม
้ม ็ง องชมชน ร ั งาน 00252) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้อง

ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้า  122  ลําดับโ รง ารที่  9
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โ รง ารอบรมใ ้ วามร้ ารจัดทํา ผนพัฒนา จํานวน 20,000 บาท

7.โ รง ารอบรมใ ้ วามร้ ารจัดทํา ผนพัฒนา  ตั้งไว้  20,000
 บาท   พื่อจาย ป็น าดํา นิน ารอบรมใ ้ วามร้ ารจัดทํา ผน
พัฒนา  ผ้นําชมชน  มาชิ ภาท้องถิ่น ละประชาชนทั่ว
ไป  ชน     าวิทยา ร  าอา ารวาง  าอา าร ลางวัน  าวั ด
อป รณ  าป้าย   ละ าอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ตั้งจายจา งินราย
ได้  ปรา ฏใน ผนงาน ร้าง วาม ้ม ็ง องชมชน ร ั ผน
งาน 00250 (งาน ง ริม ละ นับ นน     วาม ้ม ็ง อง
ชมชน ร ั งาน 00252) ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565)  น้า 119  ลําดับโ รง ารที่  2
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 55,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

โ รง าร ง ัน ีฬา อบต. าด ต้านยา พติด จํานวน 30,000 บาท

(1) โ รง าร ง ัน ีฬา อบต. าด ต้านยา พติด   ตั้ง
ไว้   30,000   บาท    พื่อจาย ป็น าตอบ ทน รรม ารตัด ิน
ีฬา  าอป รณ ีฬา   งินรางวัล   าถ้วยรางวัล  ละ าใช้จาย

อื่น ๆ ที่ ี่ยว นื่อง ับโ รง าร ง ัน ีฬา อบต. าด ต้านยา พ
ติด 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร (00260) งาน ีฬา ละนันทนา าร  (00262) 
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้า 145  ้อ 3
                        -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าใช้จายใน ารจัดงาน   ารจัด าร ง ัน ีฬา  ละ าร ง
นั ีฬา ้ารวม ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

โ รง าร ง ัน ีฬา องศนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 15,000 บาท

(2)  โ รง าร ง ัน ีฬา องศนยพัฒนา ด็ ล็   ตั้งไว้  15,000
  บาท   พื่อจาย ป็น าอป รณ ีฬา  า รรม ารตัด ิน ีฬา  า
งินรางวัล  าถ้วยรางวัล  ละ าใช้จายอื่น ๆ  ที่ ี่ยว นื่อง ับ
โ รง าร ง ัน ีฬา องศนยพัฒนา ด็ ล็   
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร (00260) งาน ีฬา ละนันทนา าร  (00262) 
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้า 145  ้อ 1
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โ รง าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา จํานวน 10,000 บาท

(3)โ รง าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา  ตั้งไว้  10,000
  บาท  พื่อจาย ป็น า บี้ย ลี้ยงนั ีฬา  าชด ีฬา  าอป รณ
ีฬา  า ็บตัวนั ีฬา  ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว นื่อง ับ

โ รง าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง ัน ีฬา 
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร (00260) งาน ีฬา ละนันทนา าร  (00262) 
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้า 145  ้อ 2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 10,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

โ รง าร รพระ อนธรรมะ จํานวน 5,000 บาท

(1)  โ รง าร รพระ อนธรรมะ ตั้งไว้  5,000  บาท  พื่อจาย ป็น
าใช้จายตามโ รง าร รพระ อนธรรมะ  ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่
ี่ยว นื่อง ับ ิจ รรมดัง ลาว 

ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร (00260) งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)     
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้า 147  ้อ 1
  -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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โ รง ารอนรั ษ ละ ืบ านภมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

(2)  โ รง ารอนรั ษ ละ ืบ านภมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้  5,000
  บาท  พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอนรั ษ ละ ืบ าน
ภมิปัญญาท้องถิ่น  ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว นื่อง ับ ิจ รรมดัง
ลาว 

ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงานศา นา วัฒนธรรม ละ
นันทนา าร (00260) งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)     
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้า 147  ้อ 2
 -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,656,120 บาท

งบบุคลากร รวม 1,008,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,008,120 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 630,240 บาท

1.1 ประ ภท  งิน ดือนพนั งาน วนตําบล (ร ั
บัญชี 220100) ตั้งไว้  630,240  บาท        พื่อจาย  ป็น งิน
ดือนพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรง งิน ดือน ใ ้

 พนั งาน วนตําบล จํานวน 2 อัตรา    ตาม รอบ ผนอัตรา
ําลัง 3 ปี ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าร
ษตร (00320) งาน ง ริม าร ษตร  (00321)  

าตอบ ทนพนั งานจ้าง จํานวน 365,880 บาท

1.2  ประ ภท   าจ้างพนั งานจ้าง  (ร ั บัญชี 220600)  ตั้ง
ไว้  365,880 บาท     พื่อจาย ป็น าจ้างพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ  จํานวน  1  อัตรา   ละพนั งานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน   1  อัตรา        ตาม รอบ ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ตั้ง
จายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าร

ษตร  (00320)    งาน ง ริม าร ษตร  (00321)
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

1.3  ประ ภท   งิน พิ่มตางๆ  องพนั งานจ้าง (ร ั
บัญชี 220700) ตั้งไว้ 12,000 บาท        พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม
ตางๆ  องพนั งานจ้าง  ชน  พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว ใ ้
พนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏ
ใน ผนงาน าร ษตร  (00320)  งาน ง ริม าร

ษตร  (00321) 
งบดาเนินงาน รวม 313,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง วน

ท้องถิ่น
จํานวน 69,000 บาท

2.11.  ประ ภท  าตอบ ทนผ้ปฎิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
อง รป รอง วนท้องถิ่น    (ร ั บัญชี  310100 ) ตั้ง
ไว้ 69,000 บาท   พื่อจาย ป็น
                   (1)  าตอบ ทนผ้ปฎิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน

อง รป รอง วนท้องถิ่น   ตั้งไว้ 5,000 บาท     พื่อจาย
ป็น าตอบ ทนใ ้ ผ้ปฏิบัติงานอัน ป็นประโยชน อง าร
บริ าร วนตําบล าด  ชน  าตอบ ทน ณะ รรม ารตรวจรับ
พั ด  าตอบ ทน ณะ รรม าร ํา นดรา า ลางฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร  (00320
)  งาน ง ริม าร ษตร  (00321)
               (2) ประ ภท   งินประโยชนตอบ ทนอื่น ํา รับ
พนั งาน วนท้องถิ่น ป็น รณีพิ ศษ   ตั้งไว้ 64,000  บาท   พื่อ
จาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ( งินรางวัล
ประจําปี)  ํา รับพนั งาน วนตําบล พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ  ละพนั งานจ้างทั่วไป   
ตั้งจายจา งินรายได้  ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร  (00320
)  งาน ง ริม าร ษตร  (00321)  
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 1,000 บาท

          2.1.2  ประ ภท   าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร (ร ั บัญชี 310300)  ตั้งไว้  1,000  บาท   พื่อจาย ป็น
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับพนั งาน วน

ตําบล ละพนั งานจ้างตามภาร ิจ  
ตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร  (00320
)  งาน ง ริม าร ษตร  (00321) 

ค่าใช้สอย รวม 178,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

าจ้าง มาด ล วนบริ วณรอบที่ทํา ารอง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 72,000 บาท

(1)   าจ้าง มาด ล วนบริ วณรอบที่ทํา ารอง ารบริ าร วน
ตําบล     ตั้งไว้  72,000 บาท 
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจ้าง มาด ล วนบริ วณรอบที่ทํา
ารอง ารบริ าร วนตําบล าดตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏ

ใน ผนงาน าร ษตร  (00320)  งาน ง ริม าร
ษตร  (00321)

    - ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559  รื่อง  ลั ณฑ
ละอัตรา าใช้จายใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณราย

จายประจําปีในลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณปโภ

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 8,000 บาท

2)   าจ้าง มาบริ าร                  ตั้งไว้  8,000 บาท
    -  พื่อจาย ป็น  าจ้าง มา ําจัดปฏิ ล  าจ้าง มาตัด
ญ้า  าจ้าง มาถาย อ าร  าจ้าง มา ้า ลม ฯลฯตั้งจายจา

งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร  (00320) งาน ง ริม
าร ษตร  (00321)

                     - ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา  ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559  รื่อง  ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณปโภ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 50,000 บาท

(1)   าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร   ตั้งไว้   50,000
  บาท   
                     -  พื่อจาย ป็น า บี้ย ลี้ยง   าพา นะ   า ชาที่
พั   าลงทะ บียนตางๆ ละ าใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไป
ราช าร  รือไปอบรม ัมมนา อง พนั งาน วนตําบล ละ
พนั งานจ้างตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าร

ษตร  (00320)  งาน ง ริม าร ษตร  (00321)
                    - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ

. 2555
                      - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
                     - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ. 2559  
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โ รง ารตามพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

(2)  โ รง ารตามพระราชดําริ  ตั้งไว้  10,000 บาท   
      -  พื่อจาย ป็น าใช้จายตาง ๆตามโ รง ารตามพระราช
ดําริ  ชน  าอา าร าป้าย ฯลฯ 
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏใน ผนงาน าร

ษตร  (00320)  งาน ง ริม าร ษตร  (00321) 
                 - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า
ใช้จายใน ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ าร ฝึ อบรม อง จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
                  -  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ
อง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537  ้ไ พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 6
) พ.ศ. 2552
               -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยทธศา ตร ารพัฒนาที่ 2  นวทาง ารพัฒนา ที่ 1.1  ้อ 1
  น้า 96

โ รง ารพระราช าวนีย อง ม ด็จพระนาง จ้าพระบรมราชินีนาถ จํานวน 8,000 บาท

(3) โ รง ารพระราช าวนีย อง ม ด็จพระนาง จ้าพระบรม
ราชินีนาถ     ตั้งไว้  8,000  บาท           
         -  พื่อจาย ป็น าใช้จายตาง ๆ ตามโ รง ารพระราช

าวนีย อง ม ด็จพระนาง จ้า  พระบรมราชินีนาถ   ชน   า
อา าร ลางวัน าอา ารวาง าป้าย ฯลฯตั้งจายจา งินอด นน
ทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร  (00320)  งาน ง ริม าร

ษตร  (00321) 
      - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ าร ฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ

.ศ. 2557
         - ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2537  ้ไ พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

         -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยทธศา ตร ารพัฒนาที่ 3  นวทาง ารพัฒนาที่  1  ้อ 1
  น้า 103 
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โ รง ารอบรม ละศึ ษาดงาน ารปรับปรงบํารงดิน จํานวน 20,000 บาท

(4)  โ รง ารอบรม ละศึ ษาดงาน ารปรับปรงบํารง
ดิน              ตั้งไว้  20,000 บาท                    
               -  พื่อจาย ป็น าใช้จายตาง ๆ ตามโ รง ารอบรม
ละศึ ษาดงาน ารปรับปรงบํารงดิน ชน               า มนา ณ

วิทยา ร  าอา าร   าอา ารวาง าป้าย   าวิทยา ร ฯลฯตั้ง
จายจา งินอด นนทั่วไปปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร  (00320
)  งาน ง ริม าร ษตร  (00321)
              -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้
จายใน ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
            -  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง าร
บริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537  ้ไ พิ่ม ติมถึง    (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2552
           -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยทธศา ตร ารพัฒนาที่ 2  นวทาง ารพัฒนาที่ 6  ้อ 1
  น้า 97 

าบํารงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 10,000 บาท

2.2.3  าบํารงรั ษา รือซอม ซม  (ร ั บัญชี  320400
)            ตั้งไว้   10,000  บาท  
             -  พื่อจาย ป็น าบํารงซอม ซม รภัณฑ  ชน  รื่อง
อมพิว ตอร  รื่องปริ้น ตอร   รื่องตัด ญ้า ฯลฯ ตั้งจายจา
งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร  (00320)  งาน ง ริม
าร ษตร  (00321)

   -  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท
 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559  รื่อง  ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลั ษณะ าใช้ อย ละ า าธารณปโภ
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 10,000 บาท

2.3.1  ประ ภท วั ด ํานั งาน (ร ั บัญชี 330100
)                ตั้งไว้  10,000  บาท 
          -  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ าวั ด ํานั
งาน  ชน  ระดาษ  ฟ้ม ปา า ดิน อ   พระบรมฉายา
ลั ษณ พระพทธรป น้ําดื่ม ฯลฯตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน
ผนงาน าร ษตร(00320)          งาน ง ริม าร
ษตร  (00321)

        -  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
  รื่อง  นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ด ละ รภัณฑตาม
ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

2.3.2  ประ ภท วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น  (ร ั บัญชี  330800
)    ตั้งไว้  5,000  บาท    
         -  พื่อ ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดน้ํามัน ชื้อ พลิง ละ
ลอลื่น  ชน น้ํามันดี ซล  บนซิน น้ํามัน รื่อง น้ํามันจารบี  ฯลฯ

ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร  (00320
)  งาน ง ริม าร ษตร  (00321)
           -  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
  รื่อง  นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ด ละ รภัณฑตาม
ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด าร ษตร จํานวน 30,000 บาท

2.3.3  ประ ภท  วั ด าร ษตร  (ร ั บัญชี  331000
)             ตั้งไว้  30,000  บาท 
         -  พื่อจัดซื้อวั ด าร

ษตร   ชน  จอบ   ียม  ป๋ย  ต้นไม้  ฯลฯ ตั้งจายจา งินราย
ได้   ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร  (00320)  งาน ง ริม าร

ษตร  (00321)
        -  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
  รื่อง  นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ด ละ รภัณฑตาม
ลั ารจํา น ประ ภท รายจายตามงบประมาณ

วั ด อมพิว ตอร จํานวน 20,000 บาท

2.3.4  ประ ภท  วั ด อมพิว ตอร  (ร ั บัญชี  331400
)            ตั้งไว้  20,000  บาท  
        -  พื่อจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร  ชน  ผนดิ   ผนซีดี  รื่อง
บันทึ ้อมล โปร รมที ี่ยว ้อง ับ อมพิว ตอร ฯลฯตั้งจาย
จา งินรายได้ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร(00320) งาน ง ริม
าร ษตร  (00321)

        - ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559  รื่อง  นว

ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ด ละ รภัณฑตาม ลั าร
จํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 305,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
รภัณฑ าร ษตร

รถ ็นอ น ประ ง จํานวน 5,000 บาท

 ประ ภท  รภัณฑ าร ษตร (ร ั บัญชี 410400) 
(1) รถ ็น อน ประ ง  ตั้งไว้    5,000    บาท  
          - พื่อจัดซื้อรถ ็น อน ประ ง  จํานวน 1
  ัน รา า 5,000 บาท  พื่อใช้ใน อง ง ริม าร ษตรตั้งจาย
จา งินรายได้ปรา ฏใน  ผนงาน าร ษตร (00320) งาน ง

ริม าร ษตร(00321)
-จัด าโดย ืบรา าจา ท้องตลาด  นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ  องมาตรฐานงบประมาณ  1
    -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม
รั้งที่ 2  น้า 55 ลําดับที่ 1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
า อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภ

โ รง าร อ ร้าง ลง ั ็บน้ํา พื่อ ้ไ ปัญ าด้าน ลงน้ําภาย
ในตําบล าด (ธนา ารน้ําใต้ดิน)

จํานวน 300,000 บาท

(1) โ รง าร อ ร้าง ลง ็บน้ํา พื่อ ้ไ ปัญ าด้าน ลงน้ํา
ภายในตําบล าด(ธนา ารน้ําใต้ดิน)  ตั้งไว้ 300,000 บาท   พื่อ
ป็น าใช้จาย ป็น าจัดทําธนา ารน้ําใต้ดินระบบปิด ละระบบ
ปิด  พื่อ ร้าง ลงน้ํา ละ ารบริ ารจัด ารน้ําอยางมี
ระบบ(ธนา ารน้ําใต้ดิน)ภายในตําบล าด  ปรา ฏใน ผนงาน
าร ษตร  (00320)  งาน ง ริม าร ษตร  (00321)  ปรา ฏ

ใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  น้า 107   ลําดับ
โ รง ารที่ 1ตั้งจายจา งินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งินอด นน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน

งินอด นน นับ นนศนยบริ าร ละถายทอด ท โนโลยี าร ษตร
ประจําตําบล าด

จํานวน 30,000 บาท

4.1   นับ นนศนยบริ าร ละถายทอด ท โนโลยี าร ษตร
ประจําตําบล าด                          ตั้งไว้   30,000
  บาท         
           - พื่อจาย ป็น าดํา นิน ารบริ ารจัด ารศนยบริ าร ละ
ถายทอด ท โนโลยี าร ษตรประจําตําบล าดตั้งจายจา งิน
รายได้ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร  (00320)  งาน ง ริม าร

ษตร  (00321)
            - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

        -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยทธศา ตร ารพัฒนาที่ 5  นวทาง ารพัฒนาที่ 3  ้อ 1
  น้า 136
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ รวม 38,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 38,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 38,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

โ รง ารท้องถิ่นไทย รวมใจภั ดิ์ รั ษพื้นที่ ี ียว จํานวน 10,000 บาท

(1)  โ รง ารท้องถิ่นไทย รวมใจภั ดิ์ รั ษพื้นที่ ี
ียว                     ตั้งไว้  10,000  บาท               

                     -  พื่อจาย ป็น าใช้จายตาง ๆ ตามโ รง ารท้อง
ถิ่นไทย รวมใจภั ดิ์ รั ษพื้นที่ ี ียว   ชน   าอา าร าอา าร
วาง าป้าย ฯลฯตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน ผนงาน าร

ษตร  (00320)     งาน ง ริม าร ษตร  (00321)
                     -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

                     -  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ
อง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537  ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6
) พ.ศ. 2552
                     -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ยทธศา ตร ารพัฒนาที่ 3   นวทาง ารพัฒนาที่ 1  ้อ 1
  น้า 102
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โ รง ารอบรม ารอนรั ษธรรมชาติ ละ ิ่ง วดล้อม จํานวน 18,000 บาท

(2)  โ รง ารอบรม ารอนรั ษธรรมชาติ ละ ิ่ง วด
ล้อม             ตั้งไว้  18,000  บาท             
                      - พื่อจาย ป็น าใช้จายตาง ๆ ตามโ รง าร
อบรม ารอนรั ษธรรมชาติ ละ ิ่ง วดล้อม           ชน  า
วิทยา ร  าอา าร  าป้าย ฯลฯตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน
ผนงาน าร ษตร (00320)                 งาน ง ริม าร
ษตร (00321)

                      - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

                    - ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละ
อง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537  ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6
) พ.ศ. 2552
                  -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยทธศา ตร ารพัฒนาที่ 3  นวทาง ารพัฒนาที่  1  ้อ 1
  น้า 105                                      
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โ รง ารอบรมใ ้ วามร้ ี่ยว ับ ารรั ษา ลงน้ํา ละป่าไม้ จํานวน 10,000 บาท

(3) โ รง ารอบรมใ ้ วามร้ ี่ยว ับ ารรั ษา ลงน้ํา ละ
ป่าไม้         ตั้งไว้  10,000  บาท           
                 - พื่อจาย ป็น าใช้จายตาง ๆ ตามโ รง ารอบรม
ใ ้ วามร้ ี่ยว ับ ารรั ษา ลงน้ํา ละป่าไม้ ชน   า
วิทยา ร  าอา าร  าป้าย ฯลฯตั้งจายจา งินรายได้ปรา ฏใน
ผนงาน าร ษตร(00320)       งาน ง ริม าร
ษตร  (00321)

               - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้
จายใน ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
               - ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง าร
บริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ้ไ พิ่ม ติมถึง
  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
                -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยทธศา ตร ารพัฒนาที่ 3  นวทาง ารพัฒนาที่ 1  ้อ 1
  น้า 104

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 20,499,870 บาท

งบกลาง รวม 20,499,870 บาท
งบกลาง รวม 20,499,870 บาท
งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม จํานวน 190,000 บาท

1.  ประ ภท    งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม องพนั งาน
จ้าง  (ร ั บัญชี  110300)      ตั้งไว้    190,000   บาท     พื่อ
จาย า งิน มทบประ ัน ัง ม องพนั งานจ้าง ององ าร
บริ าร วนตําบล าด   ในอัตรา งิน มทบร้อยละ 5  อง า
จ้าง      ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง   (00410)  งานงบ
ลาง  (00411)  ตั้งจายจา งินรายได้ 
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งิน มทบ องทน งินทด ทน จํานวน 10,000 บาท

2. ประ ภท   งิน มทบ องทน งินทด ทน  ตั้งไว้ 10,000
 บาท  พื่อจาย งิน มทบ องทน งินทด ทนประจําปี
-ตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561  
ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง   (00410)  งานงบ ลาง  (00411
)  ตั้งจายจา งินรายได้ 

บี้ยยังชีพผ้ งอาย จํานวน 14,911,200 บาท

3.  ประ ภท    บี้ยยังชีพผ้ งอาย   (ร ั บัญชี  110900)  ตั้ง
ไว้  14,911,200    บาท   พื่อจาย ป็น งิน ง ราะ ละ ร้าง
ลั ประ ันรายได้ผ้ งอายใน ตตําบล าด ปรา ฏใน ผน

งานงบ ลาง  (00410)  งานงบ ลาง  (00411)  ตั้งจายจา งินอด
นนทั่วไป 

-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน
บี้ยยังชีพผ้ งอาย  ององ ารป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
   ละได้ ึ้นทะ บียน อรับ บี้ยยังชีพไว้ ับอง รป รอง วนท้อง
ถิ่นไว้ ล้ว โดยจายอัตรา บี้ยยังชีพราย ดือน บบ ั้นบันได  ํา รับ
ผ้ งอาย โดยผ้ งอาย 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท ผ้ งอาย 70-
79 ปี จะได้รับ 700 บาท ผ้ งอาย 80-89 ปี จะได้รับ 800
 บาท อาย 90 ปี ึ้นไปจะได้รับ 1,000 บาท
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บี้ยยังชีพ นพิ าร จํานวน 4,548,400 บาท

 4.  ประ ภท    บี้ยยังชีพผ้พิ าร   (ร ั บัญชี  110900)  ตั้ง
ไว้   4,548,400      บาท   พื่อจาย ป็น งิน ง ราะ ละ ํา รับ
นับ นน วั ดิ ารทาง ัง มใ ้ ผ้พิ าร รือทพพลภาพ    ใน
ตตําบล าด   ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง  (00410)  งานงบ
ลาง  (00411) ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน
ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2548 
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ าร
จาย งิน บี้ย วามพิ ารใ ้ นพิ าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ าร
จาย งิน บี้ย วามพิ ารใ ้ นพิ าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0891.3
/ว 3609  ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559   รื่อง  นวทาง ารจาย บี้ย
วามพิ ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ
ารจาย บี้ย วามพิ ารใ ้ นพิ าร ององ รป รอง วนท้อง

ถิ่น พ.ศ. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด จํานวน 72,000 บาท

5.  ประ ภท    บี้ยยังชีพผ้ป่วยโร อด  (ร ั บัญชี  110900)  ตั้ง
ไว้  72,000  บาท   พื่อจาย ป็น งิน ง ราะ ผ้ป่วยโร อด ใน

ตตําบล าด จํานวน  72,000  บาท ปรา ฏใน ผนงานงบ
ลาง  (00410) งานงบ ลาง  (00411)    ตั้งจายจา งินอด นน

ทั่วไป
         -ตาม นัง ือที่ มท 0871.13 /ว 554 ลงวันที่ 17
  ร ฎา ม 2549 
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ํารองจาย จํานวน 183,270 บาท

6.  ประ ภท    งิน ํารองจาย  (ร ั บัญชี  111100) ตั้ง
ไว้  183,270  บาท     พื่อจาย รณีฉ ฉินที่มี าธารณภัย ิด
ึ้น  าใช้จาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ อง

อง ารบริ าร วนตําบล   ชน    าร ง ริม ารทํามา า ิน อง
ราษฎร   าร ้ไ ปัญ า ารประ อบอาชีพ   าร ัง ม
ง ราะ    ารป้อง ัน ละระงับโร ติดตอ    ารป้อง ัน ละ

บรร ทา าธารณภัย   าร ง ริม ารศึ ษา  ศา นา ละ
วัฒนธรรม    ารบํารงรั ษาน้ํา พื่อ ารอปโภ   บริโภ    ละ าร

ษตร    ารบํารงรั ษาทางน้ํา ละทางบ     พื่อป้อง ัน ละ
บรร ทา วาม ดือดร้อน องประชาชนที่ ิดจา าธารณภัยตาง ๆ
  ชน  ารป้อง ัน ละ ้ไ ปัญ าอท ภัย  น้ําป่าไ ล ลา  ภัย
ล้ง  ภัย นาว  อั ีภัย   ละไฟป่า   รือ บรร ทาปัญ า วาม
ดือดร้อน องประชาชน ป็น วนรวม ฯลฯ    ปรา ฏใน ผน
งานงบ ลาง   (00410)   งานงบ ลาง  (00411)  ตั้งจายจา งิน
รายได้  จํานวน 15,420 บาท  ตั้งจายจา งินอด นนทั่ว
ไป 167,850บาท 

รายจายตาม ้อผ พัน

าใช้จายใน ารจัด ารจราจร จํานวน 10,000 บาท

(1)  ประ ภท  าใช้จายใน ารจัด ารจราจร  ตั้งไว้  10,000
 บาท    พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ้ไ ปัญ า  ี่ยว ับ
จราจร  ที่ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง  ชน  ารทา ีตี

้น  ัญญาฯไฟจราจร  าม ลี่ยม ยดตรวจ ป้ายจราจร  ระจ
โ ้งจราจร  ระบอ ไฟจราจร  รวยจราจร  ผง ั้นจราจร  ผง
พลา ติ ใ น้ํา  ้าล้มล จราจร ยางชะลอ วาม ร็วรถ  ป็น
ต้น ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง (00410) งานงบ ลาง (00411
) ตั้งจายจา งินรายได้
 -ตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบ  พ.ศ. 2522    
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งิน องทน วั ดิ าร ัง มตําบล าด จํานวน 10,000 บาท

(2)   งิน มทบ องทน วั ดิ าร ัง มตําบล าด   ตั้ง
ไว้   10,000  บาท   พื่อจาย ป็น งิน มทบ ้า องทน วั ดิ าร
ัง มตําบล าด  ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง  (00410)  งานงบ
ลาง  (00411)   ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปี (พ.ศ

.2561-2565)  น้า 125   ้อ 5 ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  
งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่
อง ารบริ าร วนตําบล าด

จํานวน 220,000 บาท

(3)   งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ภาพในระดับท้องถิ่น รือ
พื้นที่อง ารบริ าร วนตําบล าด   ตั้ง
ไว้  220,000  บาท    พื่อจาย ป็น งิน มทบ ้า องทน ลั
ประ ัน ภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่อง ารบริ าร วน
ตําบล าด  ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง  (00410)  งานงบ
ลาง  (00411)   ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ

.2561-2565)  น้า  124  ้อ 4 ตั้งจายจา งินรายได้ 
ทน ารศึ ษา ํา รับ รผ้ด ล ด็ จํานวน 30,000 บาท

(4) ทน ารศึ ษา ํา รับ รผ้ด ล ด็  ตั้งไว้ 30,000 บาท   พื่อ
จาย ป็นทน ารศึ ษา ํา รับ รผ้ด ล ด็  จัด รร าธรรม นียม
ารศึ ษา  อัตรา นละ 30,000 บาท ซึ่ง ป็นไปตามบันทึ ้อ

ต ลง วามรวมมือทางวิชา ารระ วาง  รม ง ริม ารป รอง
ท้องถิ่น  ับม าวิทยาลัย วนด ิต ปรา ฏใน ผนงานงบ
ลาง (00410) งานงบ ลาง (00411)   ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้อง

ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้า 125   ้อ 7 ตั้งจายจา งินอด นนทั่ว
ไป

ทน ารศึ ษา ํา รับ ด็ นั รียน นั ศึ ษา ละผ้ด้อยโอ า จํานวน 30,000 บาท

    (5)  ทน ารศึ ษา ํา รับ ด็ นั รียน  นั ศึ ษา  ละผ้ด้อย
โอ า    ตั้งไว้   30,000   บาท   พื่อจาย ป็นทน ารศึ ษา
ํา รับนั รียน  นั ศึ ษา   ละผ้ด้อยโอ า   ในระดับปริญญา

ตรี   องนั รียน  นั ศึ ษา   ละผ้ด้อยโอ า ในตําบล
าด ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง   (00410)  งานงบ
ลาง  (00411)  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ

.2561-2565)  น้า 125   ้อ 6   ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป  

วันที่พิมพ : 6/10/2563  10:24:07 น้า : 120/121



งินชวยพิ ศษ จํานวน 20,000 บาท

8.  ประ ภท   งินชวย ลือพิ ศษ  (ร ั บัญชี  111200)  ตั้ง
ไว้  20,000  บาท   พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ าทําศพพนั งาน
วนตําบล         ล จ้างประจํา ละพนั งานจ้าง ององ าร

บริ าร วนตําบล าด  ปรา ฏใน ผนงานงบ
ลาง (00410) งานงบ ลาง (00411) ตั้งจายจา งินราย

ได้                      
งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.) จํานวน 265,000 บาท

9.  ประ ภท   งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วน
ท้องถิ่น ( บท.)   (ร ั บัญชี  120100)   ตั้งไว้   265,000
  บาท    โดย ํานวณจา ประมาณ ารรายรับ องปีงบ
ประมาณ  2564  โดยไมรวมรายได้จา พันธบัตร งิน ้ งิน พื่อ
อทิศใ ้ รือ งินอด นน  ตั้งจายจา งินรายได้ 
                    -โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ํานั งาน องทน
บํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 43 ลงวัน
ที่ 23  ันยายน  2551 โดย ํานวณจา ประมาณ ารรายรับ ้อ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี  ละมิใ ้นํารายรับประ ภท
ธนบัตร  งิน ้  งินที่มีผ้อทิศใ ้  ละ งินอด นน มารวม
ํานวณ  (อบต. ํานวณในอัตราร้อยละ 1)   
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินกองทุนสวัสดิการ
สังคมตาบลคูขาด

10,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ตาบลคูขาด

220,000

ทุนการศึกษาสาหรับครู
ผู้ดูแลเด็ก

30,000

ทุนการศึกษาสาหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส

30,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

190,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,911,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินกองทุนสวัสดิการ
สังคมตาบลคูขาด

10,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ตาบลคูขาด

220,000

ทุนการศึกษาสาหรับครู
ผู้ดูแลเด็ก

30,000

ทุนการศึกษาสาหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส

30,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

190,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,911,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

265,000

สารองจ่าย 183,270

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,548,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 365,880 670,000 630,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 10,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000 60,000 60,000

เงินเดือนพนักงาน 630,240 850,000 410,000 1,306,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

เงินประจาตาแหน่ง 42,000 32,500 42,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563  10:26:35 หน้า : 3/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

265,000

สารองจ่าย 183,270

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,548,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,528,000 3,528,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,940,280 3,606,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 23,420 57,420

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

88,140 220,140

เงินเดือนพนักงาน 4,550,640 7,747,080

ค่าจ้างลูกจ้างประจา 569,160 569,160

เงินประจาตาแหน่ง 252,000 368,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

69,000 260,000 120,000 180,000

ค่าเช่าบ้าน 96,000 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,000 10,000 1,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,000 90,000 10,000

ค่าจ้างเหมาดูแลสวน
บริเวณรอบที่ทาการ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล

72,000

ค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

216,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 90,000

จ้างเหมาทาความ
สะอาดอาคารสถานที่
ราชการ

จ้างเหมาบริการกาจัด
ปลวก

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 100,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,067,000 1,696,000

ค่าเช่าบ้าน 111,600 237,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

7,000 19,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 315,000 423,000

ค่าจ้างเหมาดูแลสวน
บริเวณรอบที่ทาการ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล

72,000

ค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

216,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 90,000

จ้างเหมาทาความ
สะอาดอาคารสถานที่
ราชการ

90,000 90,000

จ้างเหมาบริการกาจัด
ปลวก

10,000 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 80,000 5,000 50,000

โครงการการกาจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้าสาธารณะใน
เขตตาบลคูขาด

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.คูขาด ต้านยาเสพ
ติด

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15,000

โครงการครูพระสอน
ธรรมะ

5,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

80,000

โครงการค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งท้องถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมรับ
บริจาคโลหิต

โครงการจัดงานรัฐพิธี 5 
ธันวา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

380,000 565,000

โครงการการกาจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้าสาธารณะใน
เขตตาบลคูขาด

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.คูขาด ต้านยาเสพ
ติด

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15,000

โครงการครูพระสอน
ธรรมะ

5,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

80,000

โครงการค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งท้องถิ่น

300,000 300,000

โครงการจัดกิจกรรมรับ
บริจาคโลหิต

5,000 5,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 5 
ธันวา

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานรัฐพิธี
เฉลิมพระเกียรติพระ
นางเจ้าสิริกิต์พระบริม
ราชินีนาถ

โครงการจัดงานรัฐพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม

โครงการจัดงานรัฐพิธี
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
3 มิถุนายน

โครงการจัดทาแผน
พัฒนา

20,000

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษา

20,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานรัฐพิธี
เฉลิมพระเกียรติพระ
นางเจ้าสิริกิต์พระบริม
ราชินีนาถ

10,000 10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม

20,000 20,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
3 มิถุนายน

10,000 10,000

โครงการจัดทาแผน
พัฒนา

20,000

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษา

20,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการต่อเติม ปรับ
ปรุงและซ่อมแซมบ้าน
หรือที่อยู่อาศัย ให้แก่ ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
หรือผู้ด้อยโอกาส

120,000

โครงการตามพระราช
ดาริ

10,000

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างเป็น
ระบบ ตาบลคูขาด 
เมืองสะอาด ปลอดขยะ

20,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมกาเนิด
สุนัขและแมว

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
สาหรับประชาชนและ
เยาวชนตาบลคูขาด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการต่อเติม ปรับ
ปรุงและซ่อมแซมบ้าน
หรือที่อยู่อาศัย ให้แก่ ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
หรือผู้ด้อยโอกาส

120,000

โครงการตามพระราช
ดาริ

10,000

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างเป็น
ระบบ ตาบลคูขาด 
เมืองสะอาด ปลอดขยะ

20,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมกาเนิด
สุนัขและแมว

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
สาหรับประชาชนและ
เยาวชนตาบลคูขาด

30,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563  10:26:35 หน้า : 12/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านอาชีพแก่
ประชาชนตาบลคูขาด

20,000

โครงการพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ

8,000

โครงการพัฒนากลุ่ม
อาชีพสตรี

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน

70,000 70,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านอาชีพแก่
ประชาชนตาบลคูขาด

20,000

โครงการพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ

8,000

โครงการพัฒนากลุ่ม
อาชีพสตรี

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

140,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563  10:26:35 หน้า : 14/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขและเพิ่ม
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุขใน
หมู่บ้าน

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก

10,000

โครงการเยาวชนยุคใหม่
โตไปไม่โกง

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 40,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย

โครงการวันปิยมหาราช

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวทางพระ
ราชดาริของพ่อหลวง

โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้และยากจนที่อยู่
ในภาวะยากลาบาก

30,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขและเพิ่ม
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุขใน
หมู่บ้าน

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก

10,000

โครงการเยาวชนยุคใหม่
โตไปไม่โกง

20,000 20,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 40,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 10,000 10,000

โครงการวันปิยมหาราช 5,000 5,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,000 15,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวทางพระ
ราชดาริของพ่อหลวง

40,000 40,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้และยากจนที่อยู่
ในภาวะยากลาบาก

30,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,095,850

โครงการสร้างความรัก 
ความสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์

โครงการสร้างความสุข
ให้ผู้สูงอายุตาบลคูขาด

40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

75,000

โครงการสายสัมพันธ์แม่
ลูก

10,000

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

25,000

โครงการสารวจสภาพ
ปัญหาของน้าเสียใน
ชุมชน

6,000

โครงการเสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563  10:26:35 หน้า : 17/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,095,850

โครงการสร้างความรัก 
ความสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์

20,000 20,000

โครงการสร้างความสุข
ให้ผู้สูงอายุตาบลคูขาด

40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

75,000

โครงการสายสัมพันธ์แม่
ลูก

10,000

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

25,000

โครงการสารวจสภาพ
ปัญหาของน้าเสียใน
ชุมชน

6,000

โครงการเสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งบทบาท
สตรี

20,000

โครงการหนูน้อยเรียนรู้
สู่โลกกว้าง

40,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ในการดาเนิน
งานฐานทรัพยากรท้อง
ถิ่นสนองในพระราชดาริ
โดย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลคูขาด อาเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น

5,000

โครงการอบรมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

18,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งบทบาท
สตรี

20,000

โครงการหนูน้อยเรียนรู้
สู่โลกกว้าง

40,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ในการดาเนิน
งานฐานทรัพยากรท้อง
ถิ่นสนองในพระราชดาริ
โดย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลคูขาด อาเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา

300,000 300,000

โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น

5,000

โครงการอบรมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

18,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่คณะผู้
บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา 
และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลคูขาด

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน การปรับ
ปรุงบารุงดิน

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การจัดทาแผนพัฒนา

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการรักษา
แหล่งน้าและป่าไม้

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการแก่คณะผู้
บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล และประชาชนใน
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลคูขาด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่คณะผู้
บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา 
และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลคูขาด

40,000 40,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน การปรับ
ปรุงบารุงดิน

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การจัดทาแผนพัฒนา

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการรักษา
แหล่งน้าและป่าไม้

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการแก่คณะผู้
บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล และประชาชนใน
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลคูขาด

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านโภชนาการเด็ก

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องกฎหมายที่จาเป็น
ในชีวิตประจาวันและ
การดาเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 40,000 10,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 60,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 170,000 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,664,000

วัสดุการเกษตร 30,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 500,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 60,000

วัสดุสานักงาน 10,000 50,000 15,000 100,000

วัสดุการศึกษา 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านโภชนาการเด็ก

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องกฎหมายที่จาเป็น
ในชีวิตประจาวันและ
การดาเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน

20,000 20,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 220,000 300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 90,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 270,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 215,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 170,000 255,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 160,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,664,000

วัสดุการเกษตร 40,000

วัสดุก่อสร้าง 520,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 70,000

วัสดุสานักงาน 150,000 325,000

วัสดุการศึกษา 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ทางาน

เครื่องปรับอากาศ 392,000

โต๊ะทางานสาหรับวาง
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์

เครื่องอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

ครุภัณฑ์การศึกษา

ปีนป่ายรวมมิตร 40,000

ม้าหมุน 6 ที่ 26,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้าม่านหน้าต่างประตู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 50,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล 50,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 280,000 280,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000 40,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ทางาน 3,500 3,500

เครื่องปรับอากาศ 392,000

โต๊ะทางานสาหรับวาง
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

10,000 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ 10,000 10,000

เครื่องอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

5,000 5,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

ปีนป่ายรวมมิตร 40,000

ม้าหมุน 6 ที่ 26,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้าม่านหน้าต่างประตู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000

โครงการบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

รถเข็นอเนกประสงค์ 5,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ถังบรรจุน้าสาหรับรถน้า
เอนกประสงค์ขนาด 
6,000 ลิตร

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงห้องน้าหรือห้องสุขา
สาหรับผู้สูงอายุที่ยาก
ไร้/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

80,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดอนยาง หมู่ที่ 
6

281,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563  10:26:35 หน้า : 27/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000

โครงการบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

100,000 100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

รถเข็นอเนกประสงค์ 5,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ถังบรรจุน้าสาหรับรถน้า
เอนกประสงค์ขนาด 
6,000 ลิตร

300,000 300,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงห้องน้าหรือห้องสุขา
สาหรับผู้สูงอายุที่ยาก
ไร้/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

80,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดอนยาง หมู่ที่ 
6

281,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนทัน หมู่ที่ 19

279,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหล่า หมู่ที่ 13

236,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
คงถาวร หมู่ที่ 17

437,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
คูขาด หมู่ที่ 3

279,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โคกเสี่ยว หมู่ที่ 9

364,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนแดง หมู่ที่ 4

303,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนตาลพัฒนา หมู่ที่ 
21

276,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนทัน หมู่ที่ 19

279,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหล่า หมู่ที่ 13

236,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
คงถาวร หมู่ที่ 17

437,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
คูขาด หมู่ที่ 3

279,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โคกเสี่ยว หมู่ที่ 9

364,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนแดง หมู่ที่ 4

303,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนตาลพัฒนา หมู่ที่ 
21

276,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ปอปิด หมู่ที่ 1

140,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
เมืองคง หมู่ที่ 2

372,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองหว้าน้อย หมู่ที่ 5

458,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับพร้อมลง
ลูกรังบดทับแน่นบ้านปอ
ปิด หมู่ที่1

262,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดทับแน่น 
บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11

375,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดทับแน่น 
บ้านสนวน หมู่ที่ 16

147,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดทับแน่นบ้าน
โนนไร่ หมู่ที่ 20

285,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ปอปิด หมู่ที่ 1

140,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
เมืองคง หมู่ที่ 2

372,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองหว้าน้อย หมู่ที่ 5

458,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับพร้อมลง
ลูกรังบดทับแน่นบ้านปอ
ปิด หมู่ที่1

262,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดทับแน่น 
บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11

375,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดทับแน่น 
บ้านสนวน หมู่ที่ 16

147,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดทับแน่นบ้าน
โนนไร่ หมู่ที่ 20

285,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดทับแน่นบ้าน
วังยาว หมู่ที่ 14

275,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ารูปตัวยู ฝาราง
วีบ้านงิ้ว หมู่ที่ 10

281,000

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ บ้าน
โนนตาแก้ว หมู่ที่ 18

150,000

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์ บ้าน
หนองหว้า หมู่ที่ 12

283,000

โครงการก่อสร้างแหล่ง
กักเก็บน้าเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านแหล่งน้าภาย
ในตาบลคูขาด (ธนาคาร
น้าใต้ดิน)

300,000

โครงการขยายท่อเมน
ประปา บ้านหนอง
หนาด หมู่ที่ 8

91,000

โครงการขุดลอกกุดผัก
หนาม บ้านสนวน หมู่ที่ 
16

140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดทับแน่นบ้าน
วังยาว หมู่ที่ 14

275,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ารูปตัวยู ฝาราง
วีบ้านงิ้ว หมู่ที่ 10

281,000

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ บ้าน
โนนตาแก้ว หมู่ที่ 18

150,000

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์ บ้าน
หนองหว้า หมู่ที่ 12

283,000

โครงการก่อสร้างแหล่ง
กักเก็บน้าเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านแหล่งน้าภาย
ในตาบลคูขาด (ธนาคาร
น้าใต้ดิน)

300,000

โครงการขยายท่อเมน
ประปา บ้านหนอง
หนาด หมู่ที่ 8

91,000

โครงการขุดลอกกุดผัก
หนาม บ้านสนวน หมู่ที่ 
16

140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดลอกขยาย
สระประปา บ้านหนอง
หนาด หมู่ที่ 8

46,000

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปอบิด หมู่ที่ 1

62,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณที่ทาการ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลคูขาด

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษา  วิจัย  
ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ  ซึ่งมิใช่
เพื่อการจัดหาหรือปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดลอกขยาย
สระประปา บ้านหนอง
หนาด หมู่ที่ 8

46,000

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปอบิด หมู่ที่ 1

62,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณที่ทาการ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลคูขาด

150,000 150,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษา  วิจัย  
ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ  ซึ่งมิใช่
เพื่อการจัดหาหรือปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสนับสนุน
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจาตาบลคู
ขาด

30,000

อุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

420,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

2,640,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อาเภอคง

680,000

รวม 20,499,870 1,694,120 65,000 180,000 9,694,000 430,000 1,328,500 9,098,050
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสนับสนุน
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจาตาบลคู
ขาด

30,000

อุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

420,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

2,640,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อาเภอคง

680,000

รวม 520,000 16,490,460 60,000,000
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