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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำ
อ ำเภอ เมืองกำญจนบุรี   จังหวัดกำญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 85,727,231 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 24,680,520 บาท
งบบุคลากร 13,458,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,247,720 บาท
เงินเดือนนำยก/รองนำยก 556,320 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 48,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยกองค์กำร
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 48,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 95,040 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกองค์กำร
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,500,360 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำ/ประธำนสภำ/รอง
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 11,211,200 บาท
เงินเดือนพนักงำน 6,724,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนพนักงำน 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 24,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนส่วนต ำบล และ

เงินประจ ำต ำแหน่ง 312,000 บำท
1.ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง ต้ังจ่ำยไว้ 84,000.00   บำท

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 321,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ (กองคลัง) จ ำนวน 1 อัตรำ 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 3,565,000 บำท
1. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ส ำนักปลัด+กอง

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 265,000 บำท
1.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษและเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวแก่

งบด าเนินงาน 8,792,200 บาท
ค่าตอบแทน 2,138,100 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 1,858,100 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงำน
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ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ

ค่ำเช่ำบ้ำน 100,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิท่ีจะได้รับ  

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบลตำม

ค่าใช้สอย 3,404,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 700,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆดังน้ี ค่ำถ่ำย

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 100,000 บำท
- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร  ดังน้ี
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำกท่ี มท 0808.2/

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
ค่ำของขวัญ ของรำงวัล หรือเงินรำงวัล ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆหรือค่ำ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช่จ่ำยต่ำง  ๆดังน้ี ค่ำพำนพุ่มดอกไม้ พำนประดับพุ่ม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ัง 1,474,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ังขององค์กำรบริหำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมนำ 450,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดฝึกอบรมและสัมมนำเพ่ือ

โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร

โครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำหรือวันส ำคัญต่ำงๆของรำชวงศ์ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระ

โครงกำรหน่วยบริกำรเคล่ือนท่ี อบต.ลำดหญ้ำ 120,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรหน่วยบริกำรเคล่ือนท่ี 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 300,000 บำท
(รำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ)  

ค่าวัสดุ 1,970,700 บาท
วัสดุส ำนักงำน 140,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 240,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
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วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 140,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของ

วัสดุก่อสร้ำง 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 140,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 747,700 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  รำยจ่ำยเพ่ือให้

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 38,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ี

วัสดุคอมพิวเตอร์ 170,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

วัสดุอ่ืน 35,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอ่ืนๆ  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ

ค่าสาธารณูปโภค 1,279,400 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 800,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะ หรือ อำคำร
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 220,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำในส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะ หรือ อำคำร
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 79,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ และ
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำฝำกส่งไปรษณีย์ ค่ำบริกำร
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
งบลงทุน 2,399,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 399,400 บาท
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ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ค่ำจัดซ้ือพัดลมไอเย็น 120,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือพัดลมไอเย็น จ ำนวน 4 เคร่ือง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

จัดซ้ือเคร่ืองขยำยเสียง 28,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองขยำยเสียง ขนำด 60 วัตต์ พร้อม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 8,900 บำท

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขำวด ำชนิด 
จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ
จัดหำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผลแบบท่ี2 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 210,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์(รำยจ่ำยเพ่ือ
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,000,000 บาท
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

รำยจ่ำยเพ่ือปรับปรุงท่ีดิน รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือ 2,000,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 

งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท
รายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท
รำยจ่ำยอ่ืน

ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือศึกษำวิจัย 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือศึกษำวิจัยควำมพึงพอใจของ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 130,000 บาท
งบด าเนินงาน 130,000 บาท

ค่าใช้สอย 130,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำแบบบูรณำกำรของ อบต.ลำดหญ้ำ 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำแบบ

โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่กำรพัฒนำท้องถ่ินและ 90,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำเพ่ือจัดท ำโครงกำรสนับสนุนกำร

งานบริหารงานคลัง 938,000 บาท
งบด าเนินงาน 747,000 บาท

ค่าตอบแทน 110,000 บาท
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบลตำม
ค่าใช้สอย 270,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆดังน้ี ค่ำถ่ำย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 70,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
โครงกำรจัดเก็บภำษีเคล่ือนท่ี 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดเก็บภำษี โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้

ค่าวัสดุ 355,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 65,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ค่าสาธารณูปโภค 12,000 บาท
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ และ
งบลงทุน 191,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 191,000 บาท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีน่ังท ำงำนแบบพนังพิง ล้อเล่ือน มีโช๊คปรับระดับได้ 3,500 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีน่ังท ำงำนแบบพนังพิง ล้อเล่ือน มี
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ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 94,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 

ค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรแบบกระจกบำนเล่ือน 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรแบบกระจกบำนเล่ือน จ ำนวน 4 

ค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน โครงสร้ำงเป็นเหล็กเคลือบพีวีซี กันน้ ำ พร้อม 7,500 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน โครงสร้ำงเป็นเหล็ก

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
ค่ำจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV 13,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือค่ำจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผลแบบท่ี 2 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล 

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ 2,500 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA รำคำ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 1,175,000 บาท

งบด าเนินงาน 185,000 บาท
ค่าใช้สอย 65,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 65,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น

ค่าวัสดุ 120,000 บาท
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 20,000 บำท

พ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ รำยจ่ำยเพ่ือให้

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ี

งบลงทุน 990,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 990,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงกำรติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงรปิด พร้อมติดต้ัง 990,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงรปิด พร้อมติดต้ัง 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 2,003,400 บาท
งบด าเนินงาน 910,000 บาท

ค่าใช้สอย 910,000 บาท
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 300,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรควบคุมและป้องกันโรค
โครงกำรซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรโครงกำรซักซ้อมแผน

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 450,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมทบทวน

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนอัคคีภัย 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำน

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่และสงกรำนต์ 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ป้องกันและลด

งบลงทุน 1,093,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 1,093,400 บาท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

โครงกำรจัดซ้ือถังน้ ำภัยแล้ง 500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือถังน้ ำภัยแล้ง ขนำด 1000 ลิตร 

ครุภัณฑ์กำรเกษตร
โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำ แบบลำกจูง 500,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำหอยโข่ง ไม่น้อยกว่ำ 8*8 น้ิว 
จัดหำเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง 63,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่งเคร่ืองยนต์ดีเซล(สูบ
ครุภัณฑ์อ่ืน

จัดหำเคร่ืองป๊ัมดูดโคลน 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำเคร่ืองป๊ัมดูดโคลน 3 น้ิวx 3 น้ิว เคร่ืองเบนซิน 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,236,121 บาท

งบบุคลากร 735,521 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 735,521 บาท
เงินเดือนพนักงำน 559,553 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วน
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 175,968 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 
งบด าเนินงาน 480,000 บาท

ค่าใช้สอย 480,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม 

โครงกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ แก่ ครู ผู้ปกครอง และ เด็กเล็ก ของ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ 
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โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 300,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ โดยมี

โครงกำรอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพ 100,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรอบรมเพ่ิม

งบลงทุน 20,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 20,600 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 20,600 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,967,015 บาท
งบด าเนินงาน 1,305,066 บาท

ค่าใช้สอย 316,930 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 316,930 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

ค่าวัสดุ 988,136 บาท
ค่ำอำหำรเสริม (นม) 988,136 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ืออำหำรเสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน 2,661,949 บาท

เงินอุดหนุน 2,661,949 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรพัฒนำห้องคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนบ้ำนหนองแก(สำมัคคี 215,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรพัฒนำห้องคอมพิวเตอร์ ของ

โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 252,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรพัฒนำห้องคอมพิวเตอร์ ของ

โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 120,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติด

โครงกำรอำหำรกลำงวัน ส ำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษำสังกัด 1,780,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน ส ำหรับเด็ก

โครงกำรอำหำรกลำงวัน ส ำหรับเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กค่ำยสุรสีห์ฯ 193,875 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน ส ำหรับเด็กศูนย์

โครงกำรอำหำรเสริมนม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กค่ำยสุรสีห์ 101,074 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโโครงกำรอำหำรเสริมนม ศูนย์พัฒนำเด็ก

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 1,370,000 บาท

งบด าเนินงาน 1,230,000 บาท
ค่าตอบแทน 120,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 120,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ ค่ำอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน 
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ค่าใช้สอย 1,110,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำร "จังหวัดสะอำด" 180,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจังหวัดสะอำด โดยมี

โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพจิตอำสำพัฒนำและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือ 800,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพจิต

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมปณิธำน 130,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน

งบเงินอุดหนุน 140,000 บาท
เงินอุดหนุน 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

ส ำหรับสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 140,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำม

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 3,706,300 บาท

งบบุคลากร 1,835,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,835,000 บาท
เงินเดือนพนักงำน 1,338,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วน
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำน  
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 279,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำน
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 176,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง 
งบด าเนินงาน 1,857,000 บาท

ค่าตอบแทน 80,000 บาท
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบลตำม
ค่าใช้สอย 600,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆ ดังน้ี  ค่ำถ่ำย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 300,000 บำท
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(รำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ)  
ค่าวัสดุ 1,165,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 115,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ค่าสาธารณูปโภค 12,000 บาท
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน  ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ  และ
งบลงทุน 9,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 9,300 บาท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จ ำนวน 1 เคร่ือง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดหำเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,300 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดจัดหำเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง
งบเงินอุดหนุน 5,000 บาท

เงินอุดหนุน 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัด 5,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1,760,000 บาท
งบด าเนินงาน 1,760,000 บาท

ค่าใช้สอย 1,760,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

กำรด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำครอบครัว 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรกำรด ำเนินงำนศูนย์

โครงกำรจัดงำนวันสงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุแห่งชำติ 500,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนครงกำรจัดงำนวันสงกรำนต์
โครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วน 500,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรช่วยเหลือประชำชน
โครงกำรปันย้ิมสร้ำงสุขผู้สูงอำยุตำมรอยวิถีแห่งควำมพอเพียง 400,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปันย้ิมสร้ำงสุขผู้สูงอำยุ
โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต คนชรำ และผู้พิกำร 300,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
โครงกำรสภำเด็กและเยำวชน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสภำเด็กและเยำวชน 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 10,826,000 บาท
งบบุคลากร 3,485,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,485,700 บาท
เงินเดือนพนักงำน 2,419,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วน
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำน  ดังน้ี    
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 941,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 83,700 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง 
งบด าเนินงาน 2,872,000 บาท

ค่าตอบแทน 820,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 800,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง และ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบลตำม
ค่าใช้สอย 960,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆดังน้ี ค่ำถ่ำย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 110,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 700,000 บำท

(รำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ)  
ค่าวัสดุ 1,080,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 80,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี



หน้ำ : 1/1
วันท่ีพิมพ์ : 31/8/2563  14:57:00

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 450,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

วัสดุก่อสร้ำง 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 90,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

วัสดุอ่ืน 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอ่ืนๆ  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ

ค่าสาธารณูปโภค 12,000 บาท
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน  ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ  และ
งบลงทุน 4,468,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 418,300 บาท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือเคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล 120,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ) 

ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
จัดซ้ือสว่ำนโรตำร่ี 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือสว่ำนโรตำร่ี ขนำด 26 มม. จ ำนวน 1 เคร่ือง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 22,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล 
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จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก(Ink 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) 6,300 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำ

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รำยจ่ำยเพ่ือ
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 4,050,000 บาท
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 3,750,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (เพ่ือ

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำน 300,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติ
งานไฟฟ้าถนน 2,191,000 บาท

งบลงทุน 1,691,000 บาท
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,691,000 บาท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรติดต้ังไฟแสงสว่ำงถนน LED บริเวณโรงกรองน้ ำ- สนำม 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดต้ังไฟแสงสว่ำงถนน LED บริเวณโรงกรองน้ ำ- 

โครงกำรติดต้ังเสำไฟแสงสว่ำงถนน( LED) แบบโซล่ำเซลล์  บริเวณ 497,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดต้ังเสำไฟแสงสว่ำงถนน( LED) แบบโซล่ำเซลล์  

โครงกำรติดต้ังเสำไฟแสงสว่ำงถนน( LED) แบบโซล่ำเซลล์  บริเวณ 497,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดต้ังเสำไฟแสงสว่ำงถนน( LED) แบบโซล่ำเซลล์ 

โครงกำรติดต้ังเสำไฟแสงสว่ำงถนน( LED) แบบโซล่ำเซลล์ บริเวณบ้ำน 497,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดต้ังเสำไฟแสงสว่ำงถนน( LED) แบบโซล่ำเซลล์  

งบเงินอุดหนุน 500,000 บาท
เงินอุดหนุน 500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรอุดหนุนกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยและติดต้ังระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ 500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยและติดต้ังระบบไฟฟ้ำ

งานสวนสาธารณะ 640,000 บาท
งบด าเนินงาน 640,000 บาท

ค่าใช้สอย 540,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 540,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆดังน้ี ค่ำถ่ำย

ค่าวัสดุ 100,000 บาท
วัสดุกำรเกษตร 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 360,000 บาท
งบด าเนินงาน 360,000 บาท

ค่าใช้สอย 360,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 360,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆ ดังน้ี ค่ำถ่ำย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 592,000 บาท

งบด าเนินงาน 592,000 บาท
ค่าใช้สอย 592,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำร รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน 32,000 บำท
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร รักน้ ำ รักป่ำ รักษำ

จัดฝึกอบรมและศึกษำดูงำนกลุ่มอำชีพประชำชนในต ำบลลำดหญ้ำ 500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดฝึกอบรมและศึกษำดู

ฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพกลุ่มประชำชนในต ำบลลำดหญ้ำ 60,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 949,000 บาท

งบด าเนินงาน 400,000 บาท
ค่าใช้สอย 400,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรจัดท ำโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรจัดท ำโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ อบต.

โครงกำรจัดกิจกรรมกีฬำ 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรจัดท ำโครงกำรจัดกิจกรรมกีฬำ 

งบลงทุน 499,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 499,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬำ

โครงกำรจัดซ้ือพร้อมติดต้ังครุภัณฑ์และเคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง 499,000 บำท
 ้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือจัดหำพร้อมติดต้ังครุภัณฑ์และเคร่ืองออกก ำลัง
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งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท
เงินอุดหนุน 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชนอำยุไม่เกิน 13 ปี 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอุดหนุนโครงกำรแข่งขันฟุตบอล

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 775,000 บาท
งบด าเนินงาน 775,000 บาท

ค่าใช้สอย 775,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือ 250,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือ 

โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดกิจกรรม

โครงกำรจัดงำนวันส ำคัญ 75,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดงำนวันส ำคัญ 

โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณี 350,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดงำนสืบสำน

โครงกำรบรรพชำสำมเณร 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรบรรพชำสำมเณร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 13,082,000 บาท

งบลงทุน 13,082,000 บาท
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 13,082,000 บาท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยช่ือหมู่บ้ำน และป้ำยซอยต่ำงๆ บริเวณหมู่ท่ี 6 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงป้ำยช่ือหมู่บ้ำน และป้ำยซอยต่ำงๆ บริเวณ

โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำ 3,500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร

โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำ - ส้วม บริเวณตลำด หมู่ท่ี 1 500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงห้องน้ ำ - ส้วม บริเวณตลำด หมู่ท่ี 1 ขนำด

โครงกำรปรับปรุงทำสีพ้ืนพร้อมตีเส้นอำคำรศำลำอเนกประสงค์ 490,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงทำสีพ้ืนพร้อมตีเส้นอำคำรศำลำ

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงผลิตน้ ำประปำหมู่บ้ำนท่ำหวี หมู่ท่ี 500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงผลิตน้ ำประปำหมู่บ้ำน

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ำน้ ำ บ้ำนจันอุย หมู่ท่ี 5 499,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ำน้ ำ บ้ำนจันอุย หมู่ท่ี 5 

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ท่ำน้ ำ บ้ำนโป่งกระต่ำย หมู่ท่ี 6 500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ท่ำน้ ำ บ้ำนโป่งกระต่ำย หมู่

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงผลิตน้ ำประปำหมู่บ้ำนจันอุย หมู่ท่ี 500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงผลิตน้ ำประปำหมู่บ้ำนจัน
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โครงกำรปรับปรุงสนำมกีฬำ บริเวณบ้ำนพักใหม่ บ้ำนลำดหญ้ำ หมู่ท่ี 1 492,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงสนำมกีฬำ บริเวณบ้ำนพักใหม่ บ้ำนลำด

โครงกำรปรับปรุงสนำมกีฬำ บ้ำนท่ำหวี หมู่ท่ี 4 285,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงสนำมกีฬำ บ้ำนท่ำหวี หมู่ท่ี 4 โดย

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้ำงบ้ำนดำบแผน ถึง 425,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้ำงบ้ำนดำบ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนเทิดไท้ บ้ำนจันอุย 500,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนเทิดไท้ 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนท่ำเสำ จรดทำง 500,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนท่ำเสำ 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกท่ำตะเคียน บ้ำนทุ่ง 500,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกท่ำตะเคียน บ้ำน
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงสีข้ำว หมู่ท่ี 4 497,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงสีข้ำว หมู่ท่ี 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหน้ำโรงเรียนบ้ำนท่ำหวี 216,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหน้ำโรงเรียน
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก ทำงเข้ำลำนตำกพืชผล 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก ทำงเข้ำลำนตำก
โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนท่ำหว้ำ หมู่ท่ี 6 180,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนท่ำหว้ำ หมู่ท่ี 6 โดยลงหิน
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณ 499,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณบ้ำนพัก
โครงกำรติดต้ังเคร่ืองหมำยจรำจรต่ำงๆ พร้อมตีเส้นจรำจร ถนนสำยแก 250,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดต้ังเคร่ืองหมำยจรำจรต่ำง  ๆพร้อมตีเส้นจรำจร 
โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหลังหมู่บ้ำนลำดหญ้ำ 499,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหลังหมู่บ้ำน
โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ถนนภำยในบ้ำนหนองแก หมู่ท่ี 7 500,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงผิวจรำจร ถนนภำยในบ้ำนหนองแก หมู่ท่ี 7 
โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนข้ำงสวนสบำย  บ้ำนหนองแก  หมู่ท่ี 7 500,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงผิวจรำจรถนนข้ำงสวนสบำย  บ้ำนหนอง
โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนสำยหน้ำโรงเรียนบ้ำนหนองแก - วัด 500,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงผิวจรำจรถนนสำยหน้ำโรงเรียนบ้ำนหนอง
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 1,050,000 บาท
งบด าเนินงาน 1,050,000 บาท

ค่าใช้สอย 250,000 บาท
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 250,000 บำท

(รำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ) 
ค่าสาธารณูปโภค 800,000 บาท
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ค่ำไฟฟ้ำ 800,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะ หรือ อำคำร

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 14,295,875 บาท

งบกลาง 14,295,875 บาท
งบกลาง 14,295,875 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 270,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงกรณี
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,300 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตรำร้อยละ 0.20  
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 9,000,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้อำยุ  
เบ้ียยังชีพคนพิกำร 3,700,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิกำร  
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 75,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตำมบัญชีรำยช่ือท่ีได้รับ
ส ำรองจ่ำย 90,000 บำท

เพ่ือส ำรองจ่ำยในกำรเผชิญเหตุตลอดปี เป็นรำยจ่ำยท่ีต้ังไว้เพ่ือใช้

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับกำรบริหำรส่วนต ำบล 600,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ อบต.  
เงินช่วยพิเศษ 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีท่ีพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำน
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 449,575 บำท


