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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง

อ าเภอ พรรณานิคม   จงัหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 13,606,120 บาท
งบบคุลากร 8,009,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,867,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ 86,400 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 3,182,400 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหาร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,142,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน 2,600,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนและเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปใีหพ้นักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าครองชีพชั่วคราวใหพ้นักงานส่วนต าบล ตาม
เงินประจ าต าแหน่ง 168,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ตามระเบยีบก าหนดให้
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 1,200,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ใหแ้ก่พนักงานจา้ง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 80,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าครองชีพชั่วคราวใหพ้นักงานจา้ง
เงินอื่นๆ 84,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร
งบด าเนินงาน 5,597,000 บาท

ค่าตอบแทน 260,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 200,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการจดัซ้ือหรือการ
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 50,000 บาท



หน้า : 1/1

วนัที่พิมพ์ : 24/11/2563  10:57:04

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล 
ค่าใช้สอย 4,542,000 บาท
รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 3,000,000 บาท
1.เพื่อจา่ยเปน็ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบยีน ค่าจา้งเหมา

รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 300,000 บาท
1.ค่าเล้ียงรับรองบคุคลหรือคณะบคุคล ส่วนราชการหรือผู้มาศึกษา

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
ค่าเช่าเคร่ืองใช้ส านักงาน 42,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 3,500 บาท/เดือน 
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกัร 100,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยส าหรับเบี้ยงเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าใช้จา่ยในการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จ 100,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการรับเสด็จเชื้อพระวงศ์ทกุพระองค์ ฯลฯ
ค่าใช้จา่ยส าหรับการเลือกต้ัง 800,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการเลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิก
โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อพัฒนาบคุลากร 50,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 
ค่าวัสดุ 605,000 บาท
วัสดุส านักงาน 80,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์และส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น 
วัสดุงานบา้นงานครัว 15,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แก้วน้ า 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 350,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าน้ ามันเชื้อเพลงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามัน
วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ เม้าส์ 
ค่าสาธารณูปโภค 190,000 บาท
ค่าไฟฟ้า 150,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าไฟฟ้าส าหรับส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าบริการโทรศัพทท์ี่ใช้ในราชการขององค์การบริหาร
ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าบริการไปรษณียโ์ทรเลข เช่น ค่าไปรษณีย ์ค่า
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 20,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จา่ย



หน้า : 1/1

วนัที่พิมพ์ : 24/11/2563  10:57:04

รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

รวม
รวม
รวม

งานบริหารงานคลัง 2,872,000 บาท
งบบคุลากร 2,132,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,132,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน 1,200,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนและเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปใีหพ้นักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าครองชีพชั่วคราวใหพ้นักงานส่วนต าบล ตาม
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 800,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ใหแ้ก่พนักงานจา้ง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 80,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าครองชีพชั่วคราว ใหพ้นักงานจา้ง
งบด าเนินงาน 740,000 บาท

ค่าตอบแทน 25,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 15,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล 
ค่าใช้สอย 530,000 บาท
รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 500,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบยีน ค่าจา้งเหมาแรงงาน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอื่นๆ 

ค่าวัสดุ 170,000 บาท
วัสดุส านักงาน 80,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์และส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น 
วัสดุงานบา้นงานครัว 10,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม่ถูพื้น แก้วน้ า 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ เม้าส์ 
ค่าสาธารณูปโภค 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าบริการไปราณียโ์ทรเลข เช่น ค่าไปรษณีย ์ค่า
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 300,000 บาท
งบด าเนินงาน 300,000 บาท

ค่าใช้สอย 300,000 บาท
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
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โครงการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 300,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันภยัต่างๆ หรือช่วยเหลือ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 6,328,000 บาท

งบบคุลากร 4,842,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,842,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน 1,300,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนและเงินเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปใีหพ้นักงาน
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ตามระเบยีบก าหนดให้
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 3,100,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ใหแ้ก่พนักงานจา้ง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 400,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าครองชีพชั่วคราว ใหแ้ก่พนักงานจา้ง
งบด าเนินงาน 1,486,000 บาท

ค่าตอบแทน 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 10,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล 
ค่าใช้สอย 1,200,000 บาท
รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 900,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบยีน ค่าจา้งเหมา

รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 150,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยจดักิจกรรมเฉลิมฉลองในวันส าคัญของชาติ 

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกัร 100,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา 50,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในโครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา เช่น 
ค่าวัสดุ 190,000 บาท
วัสดุส านักงาน 80,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์และส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ บลั
วัสดุงานบา้นงานครัว 40,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แก้วน้ า 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ เม้าส์ 
ค่าสาธารณูปโภค 86,000 บาท
ค่าไฟฟ้า 50,000 บาท
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เพื่อจา่ยเปน็ค่าไฟฟ้าส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 แหง่
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 36,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จา่ย
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,744,564 บาท

งบด าเนินงาน 2,384,564 บาท
ค่าใช้สอย 1,004,900 บาท
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 1,004,900 บาท
1.เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 แหง่ 

ค่าวัสดุ 1,379,664 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) 1,379,664 บาท

1.ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
งบเงินอุดหนุน 2,360,000 บาท

เงินอุดหนุน 2,360,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 2,360,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนส าหรับอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 653,000 บาท

งบด าเนินงาน 293,000 บาท
ค่าใช้สอย 193,000 บาท
รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าจา้งเหมาบริการส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัข/แมว 8,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะบยีน

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
โครงการขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภยัจากโรคพิษ 85,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
โครงการควบคุม ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 50,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการควบคุม ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 
โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ (EMS) 50,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 
ค่าวัสดุ 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ ายาพ่น
งบเงินอุดหนุน 360,000 บาท

เงินอุดหนุน 360,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 360,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวโครงการ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 100,000 บาท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย 100,000 บาท
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 100,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่า

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,552,316 บาท

งบบคุลากร 1,792,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,792,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน 400,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนและเงินเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปใีหพ้นักงาน
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ตามระเบยีบใหเ้บกิจา่ยได้
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 1,200,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ใหแ้ก่พนักงานจา้ง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 150,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าครองชีพชั่วคราว ใหแ้ก่พนักงานจา้ง
งบด าเนินงาน 760,316 บาท

ค่าตอบแทน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติัราชการนอกเวลาราชการให้
ค่าใช้สอย 640,000 บาท
รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 580,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบยีน ค่าจา้งเหมาแรงงาน

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกัร 30,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยส าหรับเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอื่นๆ 
ค่าวัสดุ 110,316 บาท
วัสดุส านักงาน 40,316 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์และส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ บลั
วัสดุก่อสร้าง 10,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทนิเนอร์ สี แปรง
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ เม้าส์ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000 บาท

งบด าเนินงาน 210,000 บาท
ค่าตอบแทน 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 150,000 บาท
ค่าใช้สอย 60,000 บาท
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด

ค่าใช้จา่ยโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 50,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วง

โครงการจดัท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 10,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการจดัท าแผนพัฒนา

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 920,000 บาท
งบด าเนินงาน 430,000 บาท

ค่าใช้สอย 430,000 บาท
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 200,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 150,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรตามหลัก

โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน 80,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปญัหายาเสพติด

งบลงทุน 490,000 บาท
ค่าครุภณัฑ์ 490,000 บาท
ครุภณัฑ์อื่น

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิดเครือข่าย  แบบปรับมุมมอง  แบบที่  1  490,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิดเครือข่าย แบบ
- ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 100,000 บาท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย 100,000 บาท
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน 100,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 240,000 บาท
งบด าเนินงาน 240,000 บาท

ค่าใช้สอย 240,000 บาท
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รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอ าเภอ 40,000 บาท

- เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น 200,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,871,000 บาท
งบลงทุน 1,871,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,871,000 บาท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  บา้นช้างมิ่งพัฒนา 434,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่12 บา้นช้างมิ่งพัฒนา  กว้าง 4 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  บา้นศรีวงศ์ทอง 232,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่13 บา้นศรีวงศ์ทอง กว้าง 4 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17  บา้นช้างมิ่งสามัคคี 487,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่17 บา้นช้างมิ่งสามัคคี  กว้าง 3 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  บา้นหนองเด่ิน 140,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่2  บา้นหนองเด่ิน กว้าง 3 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นหนองโดก 467,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่4 บา้นหนองโดก กว้าง 4 เมตร 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นโนนค้อ 111,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่8 บา้นโนนค้อ กว้าง 3 เมตร 

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้ 6,000 บาท

งบด าเนินงาน 6,000 บาท
ค่าใช้สอย 6,000 บาท
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ  ประจ าปงีบประมาณ  2564 6,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา 800,000 บาท

งบด าเนินงาน 800,000 บาท
ค่าใช้สอย 150,000 บาท
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมกิจการประปา
ค่าวัสดุ 300,000 บาท
วัสดุอื่น 300,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุสารส้ม คลอลีน รายจา่ยอื่นที่เข้าลักษณะ
ค่าสาธารณูปโภค 350,000 บาท
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ค่าไฟฟ้า 350,000 บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าไฟฟ้า ส าหรับกิจการประปาองค์การบริหารส่วน

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 15,797,000 บาท

งบกลาง 15,797,000 บาท
งบกลาง 15,797,000 บาท
เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 350,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคม ในส่วนของนายจา้ง 
เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 25,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบเข้ากองทนุเงินทดแทนเปน็รายปี ในอัตรา
เงินสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชน 50,000 บาท

เพื่อจา่ยสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชน(ออมวันละบาท)
เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 11,500,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพผู้สูงอายใุนเขตองค์การบริหาร
เบี้ยยงัชีพคนพิการ 2,800,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินสงเคราะหเ์บี้ยความพิการส าหรับผู้พิการในเขต
เบี้ยยงัชีพผู้ปว่ยเอดส์ 132,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินสงเคราะหผู้์ปว่ยเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วน
ส ารองจา่ย 500,000 บาท

เพื่อใหห้น่วยงานต่างๆ ขององค์กรบริหารส่วนต าบลเบกิตามความ
รายจา่ยตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ 200,000 บาท
- เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพในระดับ

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 240,000 บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ทอ้งถิ่น (กบท.)
- เปน็ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 
0808.5/ว 2305
ลงวันที ่26 กรกฎาคม 2561
- เปน็ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 
0808.5/ว 3466 ลงวันที ่29 ตุลาคม 2561
- เปน็ไปตามหนังสือส านักงานกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนทอ้งถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 34 ลงวันที ่30 กันยายน 2562
-ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ (ส านักปลัด)


