


รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดงบัง

อําเภอลืออํานาจ   จังหวัดอํานาจเจริญ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,011,800 บาท
งบกลาง รวม 13,011,800 บาท

งบกลาง รวม 13,011,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,358,200 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,769,600 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส  
เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย
เชน ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว หรือที่จําเป็น
ในกรณีที่มิได้ตั้งงบประมาณรายจายไว้ หรือมีความ
จําเป็นต้องจาย หรือ ตั้งงบประมาณรายจายไว้แล้ว 
แตไมพอจายตามความเหมาะสม ให้เป็นอํานาจของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๑๙
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ ข้าราชการ พนักงานสวนตําบล
พนักงานจ้าง กรณี ได้รับบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 357,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อชวยเหลือ
 แกข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 95,000 บาท

-เงินสมทบกอบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น   หรือ
พื้นที่ เพื่อใช้จายในการบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับตําบล 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,300,940 บาท

งบบุคลากร รวม 7,445,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,607,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เงินเพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แก
คณะผู้บริหาร จํานวน ๓ คน ดังนี้
- คาตอบแทน นายก อบต. เดือนละ ๒๐,๔๐๐ บาท
  จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๔๔,๘๐๐ บาท 
- คาตอบแทน รองนายก อบต. จํานวน ๒ คน
  คนละ ๑๑,๒๒๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๔๔๐ บาท
  จํานวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน ๒๖๙,๒๘๐ บาท
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินเพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของ
คณะผู้บริหาร จํานวน ๓ คน ดังนี้
 - เงินประจําตําแหนง นายก อบต. เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท
   จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน  ๒๑,๐๐๐  บาท
- เงินประจําตําแหนง รองนายก อบต. เดือนละ ๘๘๐ บาท
  จํานวน ๑๒ เดือน ๒ คน เป็นเงิน  ๒๑,๑๒๐  บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของคณะผู้บริหาร 
จํานวน ๓ คน ดังนี้
- เงินคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต. เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท
  จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน  ๒๑,๐๐๐  บาท
- เงินคาตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. เดือนละ ๘๘๐ บาท
  จํานวน ๑๒ เดือน ๒ คน เป็นเงิน  ๒๑,๑๒๐  บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายก อบต.  
 เดือนละ  ๗,๒๐๐ บาท คํานวณไว้  ๑๒ เดือน   

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,923,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา  ๑ คน    
 ตั้งไว้   ๑๓๔,๖๔๐ บาท เดือนละ ๑๑,๒๒๐ บาท  
 คํานวณไว้  ๑๒  เดือน  
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรองประธานสภา  ๑ คน    
 ตั้งไว้   ๑๑๐,๑๖๐ บาท เดือนละ ๙,๑๘๐ บาท  
 คํานวณไว้  ๑๒  เดือน  
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกสมาชิกสภาอบต.   
 ตั้งไว้  ๒,๖๗๘,๔๐๐ บาท ๓๐ คน และเลขานุการ
 สภา อบต. ๑ คน  รวม  ๓๑ คนๆ ละ ๗,๒๐๐ บาท/เดือน 
 คํานวณไว้  ๑๒ เดือน  เป็นเงิน ๒๒๓,๒๐๐ บาท/เดือน 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,837,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,812,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน  ๑๐  ตําแหนง คือ ปลัด อบต.,รองปลัด อบต. 
หัวหน้าสํานักปลัด ,นิติกรนักพัฒนาชุมชน ,นักทรัพยากร
บุคคล,นักวิชาการตรวจสอบภายใน, เจ้าพนักงานธุรการ, และเพื่อ
จายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีเจ้าหน้าที่ ของสํานักงาน
ปลัด อบต. คํานวณไว้  ๑๒ เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 138,000 บาท

- เงินคาตอบแทนรายเดือนปลัด อบต.
  เดือนละ ๗๐๐ บาท ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท
- เงินคาเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
  ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.)  เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท 
  จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
จํานวน  ๓ ตําแหนง ดังนี้  
- ปลัด อบต.เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท 
  จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน  ๘๔,๐๐๐ บาท
- รองปลัด อบต.เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
  จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน  ๔๒,๐๐๐ บาท
- หัวหน้าสํานักปลัด เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
  จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน  ๔๒,๐๐๐ บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 668,720 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวและเงินปรับปรุง
อัตราคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก
-ผช.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ , ผช.นักพัฒนาชุมชน
พนักงานขับรถสวนกลาง , นักการภารโรง,ผช.นักทรัพยากรบุคคล
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 1,749,560 บาท
ค่าตอบแทน รวม 257,560 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนให้แก   
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เงินเพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
   แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาประโยชนตอบแทนอื่น
   เป็นกรณีพิเศษให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
   คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจ
   ประเมินผลงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือ
   คาใช้จายเกี่ยวกับการประเมินบุคคล ผลงาน คาตอบแทน
   เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทน อปพร. และคาใช้จาย
   เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนตอองคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
  ราชการให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
  ที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติราชการซึ่งเป็นงานเรงดวน
  นอกเวลาราชการปกติ

คาเชาบ้าน จํานวน 214,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบ
การเบิกจายของทางราชการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 28,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเลาเรียนของบุตร คาบํารุง
การศึกษา คาธรรมเนียมตางๆ ของบุตรพนักงาน
สวนตําบล ที่ยังศึกษาเลาเรียนอยู ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 742,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 272,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับวารสารตางๆ คาโฆษณา
และเผยแพร คาจ้างเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพตางๆ 
เพื่อประชาสัมพันธ อบต. คาจัดทําป้ายประกาศ 
ป้าย ประชาสัมพันธตางๆ คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
คาธรรมเนียม คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา 
คาติดตั้งโทรศัพท คาจ้างเหมาจัดทําเว็ปไซต ฯลฯ 
ภายในที่ทําการ อบต. คารังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน
คาเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน
- คาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
  หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
  กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
  มหาดไทย
- คาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญทางราชการ
  พิธีทางศาสนา เชน วันปิยะมหาราช 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชการ
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาคาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯลฯ  

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆคาป้ายประชาสัมพันธ 
คาตอบแทน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เงินเพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบ้าน จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
 การจัดทําแผนพัฒนาหมูบ้าน (บรรจุในแผนฯ หน้า 72)

โครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อให้บริการประชาชนแบบเชิงรุกนอกที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล เพื่อให้บริการตางๆทั้งเก็บภาษีนอกพื้นที่  
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข  เวทีประชาคมการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ฯลฯ  (บรรจุในแผนฯ หน้า 73)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเป็นคา    
บํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เชน  คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องตัดหญ้า  
คาซอมแซมครุภัณฑตางๆ และบํารุงรักษาทรัพยสินอื่นๆ  
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ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อของเครื่องใช้ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ หนังสือพิมพ น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง
ไม้กวาด แก้วน้ํา จาน ชาม ช้อน ชุดกาแฟ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
คาอะไหลและชิ้นสวนที่เสียหาย เชน ยางนอก ยางใน 
แบตเตอรี่ สําหรับใช้ในรถจักรยานยนต และรถยนต

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เชน น้ํามัน น้ํามันเครื่อง มันเบนซิน น้ํามันดีเซล ฯลฯ 
รถยนตของ อบต.  ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและเป็นคา
เชื้อเพลิงและหลอลื่นหรับเครื่องจักรกลของหนวยงานตางๆ 
ที่ขอมาใช้ในราชการและจายสนับสนุนให้
หนวยงานและกลุมองคกรตางๆ ในการปฏิบัติหน้าที่
อันเป็นประโยชนแก อบต.

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร
เชนคาล้าง คาคัด รูปภาพ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ 
เชนหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมาส 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ สายเคเบิล ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 510,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต.ดงบัง
ศูนย อปพร.อาคารตางๆ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
ประปาหมูบ้าน อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบลดงบัง

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพททางใกล้ทางไกล
ภายในประเทศ โทรศัพทเคลื่อนที่
ของ อบต.ดงบัง

คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาไปรษณียภัณฑ พัสดุไปรษณีย
โทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียกร ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบริการระบบอินเตอรเน็ต
คาเคเบิลทีวี คาชองสัญญาณดาวเทียม 
และคาสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 39,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 9,800 บาท

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
 - คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจกใส
   จํานวน 2 หลังๆ  4,900 บาท เป็นเงิน 9,800 บาท
   (จัดหาตามราคาท้องถิ่น)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (จอ
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) (รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงไอซีที) 

งบเงินอุดหนุน รวม 66,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 66,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 46,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดอํานาจเจริญ    
 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประเพณีฮิตสิบสอง
 และงานกาชาดจังหวัดอํานาจเจริญ ตั้งไว้ 10,000 บาท
 (บรรจุในแผนฯ หน้า 67) 
-อุดหนุนท้องถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ เพื่อจายเป็นเงิน
 อุดหนุนศูนยข้อมูลบริหารงานบุคคล ของ อปท.
 จังหวัดอํานาจเจริญ ตั้งไว้   3,000  บาท
 (บรรจุในแผนฯ หน้า 65) 
-อุดหนุน ทต.โคกกลาง เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน
ศูนย ชวยเหลือประชาชน  ตั้งไว้  33,000 บาท
 (บรรจุในแผนฯเพิ่มเติม หน้า 10)

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน บ้านดงบัง หมูที่ 1 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
สานความสัมพันธในครอบครัว
(บรรจุในแผนฯ หน้า 70)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 444,080 บาท
งบบุคลากร รวม 362,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 362,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 362,640 บาท

เงินเพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักสวนตําบล ตําแหนงนักวิเคราะห
นโยบายและแผน

งบดําเนินงาน รวม 81,440 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,440 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน พนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 21,440 บาท

เงินเพื่อจายเป็นเงินคาเลาเรียนของบุตร คาบํารุงการศึกษา คา
ธรรมเนียมตางๆ ของบุตรพนักงานสวนตําบลที่ยังศึกษาเลาเรียน
อยู ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

งานบริหารงานคลัง รวม 2,686,220 บาท
งบบุคลากร รวม 2,219,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,219,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,523,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน  ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการ
การเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 641,640 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวและเงินปรับปรุง
อัตราคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก
ผช.นว.การเงินและบัญชี ผช.นว.พัสดุ ผช.นว.จัดเก็บรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาครองชีพให้แกพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 1 คน คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี)

งบดําเนินงาน รวม 371,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
ที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติราชการซึ่งเป็นงานเรงดวน
นอกเวลาราชการปกติ

คาเชาบ้าน จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบ
การเบิกจายของทางราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 256,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 84,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธภาษีประจําปี 
การจัดทําแผนพับการชําระภาษี คาธรรมเนียม คาจ้างเหมา
บริการตางๆ คาจ้างเหมาจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพยสินของ อบต.ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชการ
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาคาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เงินเพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 112,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน (บรรจุในแผนฯ หน้า 72)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ
เชน  คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  คาซอมแซมครุภัณฑ
และบํารุงรักษาทรัพยสินอื่นๆ  

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อของเครื่องใช้ตางๆ เชนกระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ  ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ 
เชนหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมาส 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ สายเคเบิล ฯลฯ

งบลงทุน รวม 95,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 18,700 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ดังนี้
- ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 หลังๆละ 5,900 บาท
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (มอก.) จํานวน  1 หลัง
  หลังละ 6,900 บาท

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 44,400 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน
ขนาด 110 ซี.ซี. แบบเกียรธรรมดา 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเช็ค จํานวน 32,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเช็ค
(รายละเอียดการจัดหาตามราคาท้องถิ่น)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําปี 2565 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
  ทางถนนชวงเทศกาลปีใหม สงกรานต ในการตั้งจุดตรวจ 
  จุดสกัด และอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
  (บรรจุในแผนฯ หน้า 78) 

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เงินเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสําหรับศูนย อปพร.
  เชน ไฟกระบอง ไฟจุดตรวจ และหรือสายไฟ หลอดไฟฟ้า
  สายไฟฟ้า ฯลฯ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 735,300 บาท
งบบุคลากร รวม 735,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 735,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 335,520 บาท

เงินเพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 368,280 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา และพนักงานจ้างทั่ว
ไปตําแหนงคนงานทั่วไปปฏิบัติงานดับเพลิง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 31,500 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,379,246 บาท

งบบุคลากร รวม 2,757,546 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,757,546 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,514,568 บาท

- เงินเพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนง
  ผอ.กองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา
  นักวิชการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก 
  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (งบถายโอน)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล
:ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ตําแหนง ผอ.กองการศึกษาฯ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เงินเพื่อจายเงินวิทยฐานะครูสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,064,978 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก และ ผช.จพง.ธุรการ กองการศึกษาฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 411,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบ
การเบิกจายของทางราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,600 บาท

เงินเพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับ
พนักงานสวนตําบลและเป็นคาสวัสดิการสําหรับข้าราชการ
ครูผู้ดูแลเด็ก และครูเพื่อเป็นคาเลาเรียนบุตร (งบถายโอน)

ค่าใช้สอย รวม 286,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคารับวารสารตางๆ คาโฆษณาและเผยแพร 
คาจ้างเหมาจัดทําสื่งสิ่งพิมพตางๆ คาจัดทําป้ายประกาศ 
ป้ายประชาสัมพันธตางๆ คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชการ
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาคาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เงินเพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรมของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
เชน  คอมพิวเตอร  ตู้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อของเครื่องใช้ตางๆ
เชนกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
เชน ไม้กวาด แก้วน้ํา ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชนฟิลม 
กระดาษเขียนโปสเตอร และคาล้าง อัด ขยายรูปภาพ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ 
เชนหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมาส 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ สายเคเบิล ฯลฯ

งบลงทุน รวม 210,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 210,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 210,100 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งให้กับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย ดังนี้
-เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน(ราคารวมคาติด
ตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 50,100 บาท รวมเป็น
เงิน 150,300 บาท ศูนยฯ บ้านกุงชัย,บ้านดงบัง,บ้านดอนชี 
-เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน(ราคารวมคาติด
ตั้ง) ขนาด 15,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 29,900 บาท รวมเป็น
เงิน 59,800 บาท ศูนยฯ บ้านเหลาฝ้าย
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,280,480 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,768,480 บาท

ค่าใช้สอย รวม 820,480 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 820,480 บาท

- คาอาหารกลางวัน(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง (งบถายโอน)
  ตั้งไว้ 548,800 บาท
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสื่อ
  การเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการ
  เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (งบถายโอน)  ตั้งไว้ 163,200 บาท
- คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย
  พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็ก
  ปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)( งบถายโอน)  ตั้งไว้ 19,200 บาท
- คาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)
  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน
  สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)( งบถายโอน)  
  ตั้งไว้ 19,200 บาท 
- คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)
  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน
  สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)( งบถายโอน) 
  ตั้งไว้ 28,800 บาท 
- คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)
  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)( งบถายโอน)  
  ตั้งไว้ 41,280 บาท 
 

ค่าวัสดุ รวม 948,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 948,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด
จาน ชาม ซ้อน ชุดกาแฟ อาหารเสริม(นม) สําหรับ ศพด
. และ โรงเรียนสังกัด สพฐ.
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,512,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,512,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,512,000 บาท

เงินอุดหนุนโรงเรียน 6 แหง เพื่อจายเป็นคาอาหาร
กลางวันโรงเรียน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,556,225 บาท

งบบุคลากร รวม 1,137,625 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,137,625 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 452,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน  2  อัตรา ได้แก ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
และเจ้าพนักงานสาธารณสุข

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 9,780 บาท

เงินเพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ 
ให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตางๆ 
คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่ม
คาครองชีพ และตามระเบียบกฎหมายกําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง ผอ.กองสาธารณสุขฯ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 541,805 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 3 อัตรา ได้แก ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข
คนสวน พนักงานขับรถบรรทุกขยะ และพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 4 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 91,680 บาท

เงินเพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและงินเพิ่มอื่นๆ 
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา 
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 1,028,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 108,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้มาปฏิบัติราชการ
อันเป็นระโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล 
และเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
 (เงินรางวัลประจําปี) และเงินสนับสนุนคาป่วยการ
สําหรับนักบริบาลท้องถิ่น จํานวน  2 อัตรา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แกพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้างที่มา 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ตามระเบียบการเบิกจาย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,600 บาท

เงินเพื่อจายเป็นเงินคาเลาเรียนของบุตรพนักงาน
สวนตําบล โดยดําเนินการตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 557,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 374,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาจ้างทําของ
คาจ้างเหมาจัดทําป้ายตางๆ คาจ้างเหมาบริการ คาจ้างเหมา
บุคคลในการทําอยางใดอยางหนึ่ง คาธรรมเนียมในการ
กําจัดขยะมูลฝอย คาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย 
คาจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุรับรองสําหรับการประชุม
หรือการประเมินตรวจเยี่ยม ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 
อาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาคาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
 คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ 
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เงินเพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ

จํานวน 40,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคฉีนและอุปรณในการฉีด
เพื่อป้องกันเและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เงินเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ

จํานวน 8,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัข/แมว 
และขึ้นทะเบียนทั้งที่มีเจ้าเข้าของและไมมีเจ้าของ
สํารวจปีละ 2 ครั้ง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องพนหมอกควัน
 เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกขยะและทรัพยสินอื่นที่อยูในความ
ดูแลของกองสาธารณสุข

ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อของเครื่องใช้ตางๆ เชนกระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง
 ไม้กวาด แก้วน้ํา จาน ชาม ช้อน ชุดกาแฟ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
คาอะไหลและชิ้นสวนที่เสียหาย เชน ยางนอก 
ยางใน แบตเตอรี่ สําหรับใช้ในรถจักรยานยนต 
และรถยนต

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง สําหรับรถบรรทุกขยะ
การพนหมอกควันกกําจัดยุงลายและใช้สําหรับ
เครื่องตัดหญ้า
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เชน แอลกอฮอลเจล ยาสามัญประจําบ้าน เครื่องวัดอุณหภูมิ 
สําลี ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุ๋ย
ยาป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะชํา  
อุปกรณขยายพันธุพืช เชน ใบมีด ผ้าใบ มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาล้างอัดภาพสี ขาวดํา หรืออัดขยายภาพ
ดาวเทียม ป้ายโฆษณา แผนบันทึกเสียง หรือภาพ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน รองเท้าบูท เสื้อ
กันฝน ถุงมือ ถุงเท้า หน้ากากอนามัย หน้ากากพนหมอก
ควัน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ 
เชนหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมาส 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ สายเคเบิล ฯลฯ

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
เชน รถบรรทุกขยะ เครื่องพนหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ
และครุภัณฑอื่นๆ ทีอยูในความรับผิดชอบของกองสาธรณสุขฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเทศบาลตําบลไกคํา จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลตําบลไกคํา โครงการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
และน้ําเสียเพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัยและสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
(บรรจุในแผนฯเพิ่มเติม หน้า 10)

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 320,000 บาท

เงินเพื่อเป็นคาใช้จายในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในการจัดกิจกรรมตางๆ ของหมูบ้าน 
หมูบ้านละ 20,000 บาท จํานวน 16 หมูบ้าน
(บรรจุในแผนฯ หน้า 69)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ คาของขวัญ
ของรางวัล จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ คาจัดเตรียมสถานที่ 
คาอาหาร เครื่องดื่ม คาจัดทําป้าย คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น  
ในการจัดกิจกรรม (บรรจุในแผนฯ หน้า 81)
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โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพ
เชน การจักสาน การทอผ้า การเย็บผ้า การเลี้ยงปลา
 ให้กับกลุมอาชีพ คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ
 (บรรจุในแผนฯ หน้า 71) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เงินอุดหนุนศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 
          
 จังหวัดอํานาจเจริญ (ศพส.จ.อจ.) เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน
 การดําเนินงานของศูนยเงินอุดหนุนศูนยอํานวยการพลังแผนดิน
 เอาชนะยาเสพติดจังหวัดอํานาจเจริญ (ศพส.จ.อจ.) 
 (บรรจุในแผนฯ หน้า 79)  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 142,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน จํานวน 30,000 บาท

เงินเพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 30,000 บาท

เงินเพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลดงบัง
โครงการสงเสริมกิจกรรมแขงขันกีฬาสัมพันธ (ดงบังคัพ) จํานวน 30,000 บาท

เงินเพื่อเป็นคาใช้จายในการในการจัดการแขงขันกีฬาสัมพันธ
(ดงบังคัพ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 52,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 52,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 52,000 บาท

- เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอลืออํานาจ เพื่อสนับสนุน
  การจัดงานประเพณีบุญคูณลาน ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน 16 หมูบ้าน
  เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณีประจําหมูบ้าน
  ตั้งไว้  32,000 บาท
  (บรรจุในแผนฯ 66)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,113,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,642,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,642,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 716,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน  2 อัตรา
ได้แก ผอ.กองชาง นายชางโยธา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 854,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างชั่วคราว
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งบดําเนินงาน รวม 338,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) 
แกข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น คาคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน พนักงานสวนตําบล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล   

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร, คาเข้าเลม
คาเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ, คาโฆษณาและเผยแพร
คาธรรมเนียมตางๆ,คาลงทะเบียนตางๆ, คาเบี้ยประกัน
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจ้างเหมา
บริการตางๆ เชน คาบริการกําจัดปลวก แมลง 
คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็น  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร  สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง,คา
พาหนะ,คาเชาที่พัก,คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน, คาผาน
ทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง

คาลงทะเบียนในการอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรม 
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสินอื่น
ของกองชางที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถ
ยนต  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องปรับ
อากาศ โทรทัศน พัดลม ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เงินเพื่อาจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ
แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จําเป็นต้องใช้การ
ปฏิบัติงานของกองชาง เชน สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิทชไฟฟ้า 
เบรกเกอร สายอากาศ  หลอดไฟ  หรือเสาอากาศวิทยุ  เป็นต้น
และที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน 
หรือใช้สําหรับการซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชํารุดเสียหาย ซึ่งอยู
ในเขตรับผิดชอบของ อบต.  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ ที่จําเป็นต้อง
เปลี่ยนตามสภาพอายุการใช้งาน  เชน แบตเตอรี่ ยางรถยนต ชิ้น
สวนอะไหล และอื่นๆ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จารบีและอื่นๆ  
และคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นรถยนต  สําหรับรถ
เกรด  รถบด  รถบรรทุกน้ํา ที่ขอรับการสนับสนุนจากเอกชน
หรือหนวยงานราชการอื่นๆใช้ในกิจการของ อบต.

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร
เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน และสี ฟิลมสไลด
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วิดีโอเทป แผนซีดี รูปสีหรือขาวดํา
ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

งบลงทุน รวม 133,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 133,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานพนักงานสวนตําบล ระดับ
ชํานาญงาน จํานวน 1 ตัว

วันที่พิมพ : 21/4/2565  11:35:16 หน้า : 31/36



ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (จอ
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) (รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงไอซีที)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ของ อบต.หรือทรัพยสินสาธารณะ  คาบํารุงรักษาและซอมแซม
ครุภัณฑของหนวยงาน คาบํารุง รักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง  คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวกับ
ประเภทนี้

งานก่อสร้าง รวม 2,200,209 บาท
งบดําเนินงาน รวม 249,309 บาท

ค่าวัสดุ รวม 249,309 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 249,309 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างตามความจําเป็น  หรือตาม
ลักษณะงานที่จําเป็นต้องใช้วัสดุกอสร้างเชน ไม้  ตะปู  อิฐ  ปูน
ซีเมนต  ทราย  หินผสมคอนกรีต  หินคลุก  คอนกรีตผสม
เสร็จ  ยางมะตอยสําเร็จรูป ยางมะตอยเหลว ทอระบายน้ํา เหล็ก
เส้น  เหล็กรูปพรรณ  เครื่องวัดขนาดเล็ก  ทอน้ําบาดาล  ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 1,750,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อระบบหอกระจายขาว หมูที่ 10 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อระบบหอกระจายขาว เครื่องขยายเสียง
กําลังขับ 1,500 วัตต ลําโพง Hom 21 นิ้ว 5 ไส้ 4 ชุด
ตู้แร็คเครื่องเสียงมีล้อขนาดความสูง 12 U Mixer 2 into
2 DJ Mixer ไมลลอยชุดไมโครโฟนไร้สายผาน wireless
system with เลือกกดความถี่ใช้งานได้ ไมลโครโฟน 1 ตัว
พร้อมอุปกรณพวงครบชุด 
(บรรจุในแผนฯเพิ่มเติม หน้า 11)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,650,900 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างโรงจอดรถดับเพลิงและรถกู้ชีพพร้อมห้องปฏิบัติ
งาน

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโรงจอดรถดับเพลิงและรถกู้ชีพพร้อม
ห้องปฏิบัติงาน ปริมาณงาน กว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร
สูง 4.00 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลดงบัง 
(บรรจุในแผนฯเพิ่มเติม หน้า 7)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บ้านดงบัง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 237 ตารางเมตร
(บรรจุในแผนฯ เพิมเติม หน้า 8)

โครงการกอสราิงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บ้านดงบัง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านดงบัง ปริมาณงาน
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 188.00 ตารางเมตร
(บรรจุในแผนฯ เพิ่มเติม หน้า 8)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บ้านหนองยาง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 156 ตารางเมตร
 (บรรจุในแผนฯ เพิ่มเติม หน้า 8)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน หมูที่ 11 
บ้านกุงชัย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 39.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 156 ตารางเมตร
(บรรจุในแผนฯเพิ่มเติม หน้า 8)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน หมูที่ 12 
บ้านหนองมะยอด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 156 ตารางเมตร
(บรรจุในแผนฯเพิ่มเติม หน้า 8)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน หมูที่ 13 
บ้านกุงชัย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 156 ตารางเมตร
(บรรจุในแผนฯ เพิ่มเติม หน้า 8)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน หมูที่ 15 
บ้านดอนชี

จํานวน 114,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 156 ตารางเมตร
(บรรจุในแผนฯเพิ่มเติม หน้า 8)

โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน หมูที่ 
7 บ้านจอก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลงลูกรัง
ข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา
124 ตารางเมตร (บรรจุในแผนฯเพิ่มเติม หน้า 9)

โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 4 บ้านเหลาฝ้าย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาล ขนาด 6 นิ้ว 
ความลึกไมน้อยกวา 40 เมตร 
(บรรจุในแผนฯเพิ่มเติม หน้า 9)

โครงการวางทอเมนตจายน้ําประปา หมูที่ 14 บ้านเสาเล้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจาายเป็นคาวางทอเมนตจายน้ําประปา ทอ PVC
ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 285 ทอน
(บรรจุในแผนฯเพิ่มเติม หน้า 9)
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โครงการวางทอเมนตจายน้ําประปา หมูที่ 16 บ้านจอก จํานวน 116,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอเมนตจายน้ําประปา ทอ PVC 
ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 335 ทอน
(บรรจุในแผนฯเพิ่มเติม หน้า 9)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
อํานาจเจริญ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและหรือไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตร ในเขตตําบลดงบัง หมูที่ 2,8
(บรรจุในแผนฯ หน้า 51,54)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ           
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อจายเป็นคาวัสดุ
อุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ในการจัดกิจกรรม (บรรจุในแผนฯ หน้า 80)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เงินเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุ๋ย 
พันธุพืช อาหารสัตว วัสดุเพาะชํา สปริงเกอร จอบหมุน 
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกอุปกรณในการขายพันธุพืช ฯลฯ
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