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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองกลำงนำ
อ ำเภอเมอืงรำชบรุ ี  จังหวดัรำชบรุี

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้ 34,500,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 8,426,580 บาท

งบกลาง 8,426,580 บาท

งบกลาง 8,426,580 บาท

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 25,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบ

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 3,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบ

เบีย้ยังชพีผูส้งูอำยุ 5,703,600 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เบีย้ยังชพี

เบีย้ยังชพีควำมพกิำร 1,608,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เบีย้ยังชพี

เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ 30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เบีย้ยังชพี

เงนิส ำรองจำ่ย 562,980 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิส ำรองจำ่ย
รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพัน

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดกำรจรำจร 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
เงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จ
บ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ 

434,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบ
เงนิสมทบกองทนุหลักประกนั
สขุภำพระดับองคก์ำรบรหิำรสว่น

10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบ
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แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป
งานบรหิารท ัว่ไป 6,837,120 บาท

งบบคุลากร 4,216,920 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,052,720 บาท

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยกองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

514,080 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนนำยก
คำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/

รองนำยก
42,120 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทน

คำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทน
คำ่ตอบแทนรำยเดอืนเลขำนุกำร/
ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตร ีนำยก

86,400 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทน
คำ่ตอบแทนประธำนสภำ/รอง
ประธำนสภำ/สมำชกิสภำ/

1,368,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทน

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,164,200 บาท

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำน
สว่นทอ้งถิน่

1,892,200 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและ
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของขำ้รำชกำร 
หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่

20,000 บำท

– เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครอง

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 132,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำ

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 108,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนของ

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 12,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครอง
งบด าเนนิงาน 2,532,000 บาท

คา่ตอบแทน 341,000 บาท
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คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนั
เป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

210,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชน์
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก
เวลำรำชกำร

1,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำร

คำ่เชำ่บำ้น 100,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหแ้ก่
เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร
ขำ้รำชกำร/พนักงำน/

30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอื
คา่ใชส้อย 1,354,000 บาท
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งเหมำบรกิำร
อืน่ในภำรกจิตำมอ ำนำจหนำ้ที่

964,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำ
รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรับรองและพธิี
กำร

20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รับรองหรอืกำร
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัต ิ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำร

40,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้ 200,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรสง่เสรมิและ
สนับสนุนกจิกรรมตำมนโยบำย

30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
โครงกำรจัดกจิกรรมเฉลมิพระ
ชนมพรรษำ

30,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
โครงกำรสง่เสรมิคณุธรรมและ
จรยิธรรมส ำหรับบคุลำกรทอ้งถิน่

20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 50,000 บำท
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- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซม
คา่วสัดุ 220,000 บาท

วสัดสุ ำนักงำน 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 5,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดไุฟฟ้ำ

วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้น

วสัดกุอ่สรำ้ง 5,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง 

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 70,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุชือ้เพลงิ

วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ
คา่สาธารณูปโภค 617,000 บาท

คำ่ไฟฟ้ำ 500,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำใน

คำ่บรกิำรโทรศัพท์ 35,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศัพท์

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 2,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไปรษณีย ์คำ่

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรสำร คำ่เท
คำ่เชำ่พืน้ทีเ่ว็บไซต ์และ
คำ่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้ง

30,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่พืน้ที่
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งบลงทนุ 53,200 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 53,200 บาท
ครภัุณฑส์ ำนักงำน

เกำ้อีพ้นักงำน 6,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เกำ้อี้
เครือ่งปรับอำกำศแบบตัง้พืน้
หรอืแบบแขวน(ระบบ Inverter) 

41,200 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดจัดซือ้
จัดซือ้ตูเ้หล็กบำนเลือ่นกระจก 
จ ำนวน  1 ตู ้ๆ ละ 6,000 บำท

6,000 บำท

- เพือ่จัดซือ้ตูเ้หล็กบำนเลือ่น
งบเงนิอดุหนนุ 35,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 35,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่น

โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำร
บรหิำรงำนสถำนทีก่ลำงส ำหรับ
ศนูยป์ฏบิัตกิำรรว่มในกำร
ชว่ยเหลอืประชำชนและกำร
พัฒนำศักยภำพกำรบรหิำร
จัดกำรขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่อ ำเภอเมอืงรำชบรุ ี
จังหวดัรำชบรุี

20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนใน
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

โครงกำรอดุหนุนอ ำเภอเมอืง
รำชบรุ ีตำมโครงกำร “ทอ่งเทีย่ว

15,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนใน
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 402,600 บาท

งบบคุลากร 317,600 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 317,600 บาท

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำน
สว่นทอ้งถิน่

317,600 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและ
งบด าเนนิงาน 82,000 บาท

คา่ตอบแทน 60,000 บาท

คำ่เชำ่บำ้น 60,000 บำท
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- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหแ้ก่
คา่ใชส้อย 22,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัต ิ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำร

10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
โครงกำรประชมุประชำคมและ
สง่เสรมิสนับสนุนกำรจัดท ำแผน

12,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
งบลงทนุ 3,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 3,000 บาท
ครภัุณฑส์ ำนักงำน

เกำ้อีพ้นักงำน 3,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เกำ้อี้
งานบรหิารงานคลงั 3,186,000 บาท

งบบคุลากร 2,104,800 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,104,800 บาท

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำน
สว่นทอ้งถิน่

1,787,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและ

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำ

คำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำ 275,800 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและ
งบด าเนนิงาน 1,045,000 บาท

คา่ตอบแทน 211,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนั
เป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

20,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนั
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก
เวลำรำชกำร

1,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำร

คำ่เชำ่บำ้น 160,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหแ้ก่
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เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร
ขำ้รำชกำร/พนักงำน/

30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอื
คา่ใชส้อย 665,000 บาท
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งเหมำบรกิำร
อืน่ในภำรกจิตำมอ ำนำจหนำ้ที่

610,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำ

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัต ิ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำร

30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
โครงกำรออกหน่วยบรกิำรรับ
ช ำระภำษีนอกสถำนที่

5,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซม
คา่วสัดุ 139,000 บาท

วสัดสุ ำนักงำน 80,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 3,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 6,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุชือ้เพลงิ

วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ
คา่สาธารณูปโภค 30,000 บาท

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไปรษณีย ์คำ่
งบลงทนุ 36,200 บาท
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คา่ครภุณัฑ์ 36,200 บาท
ครภัุณฑส์ ำนักงำน

เกำ้อีส้ ำหรับพนักงำน 6,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เกำ้อี้
ตูเ้หล็กแบบ 2 บำน 17,700 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ตูเ้หล็ก
ครภัุณฑค์อมพวิเตอรห์รอื

เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบ
ฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์

7,500 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้

เครือ่งส ำรองไฟขนำด 800 VA 5,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่ง
งานควบคมุภายในและการ 100,000 บาท

งบบคุลากร 100,000 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 100,000 บาท

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำน
สว่นทอ้งถิน่

100,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและ
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 702,400 บาท

งบบคุลากร 529,400 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 529,400 บาท

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำน
สว่นทอ้งถิน่

409,400 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและ

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 108,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนของ

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 12,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครอง
งบด าเนนิงาน 173,000 บาท

คา่ตอบแทน 48,000 บาท
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คำ่เชำ่บำ้น 48,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหแ้ก่
คา่ใชส้อย 45,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัต ิ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำร

10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
โครงกำรชว่ยเหลอืประชำชน
ตำมอ ำนำจหนำ้ทีข่องอบต.

20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
โครงกำรฝึกอบรมชดุปฏบิัตกิำร
จติอำสำภัยพบิัตปิระจ ำองคก์ำร

15,000 บำท

 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
คา่วสัดุ 80,000 บาท

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 40,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุชือ้เพลงิ

วสัดเุครือ่งดับเพลงิ 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุครือ่ง
แผนงานการศกึษา

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 1,208,300 บาท

งบบคุลากร 874,000 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 874,000 บาท

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำน
สว่นทอ้งถิน่

832,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและ

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำ
งบด าเนนิงาน 318,000 บาท

คา่ตอบแทน 87,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนั
เป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

1,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชน์
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คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก
เวลำรำชกำร

1,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำร

คำ่เชำ่บำ้น 60,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหแ้ก่
เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร
ขำ้รำชกำร/พนักงำน/

25,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอื
คา่ใชส้อย 178,000 บาท
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งเหมำบรกิำร
อืน่ในภำรกจิตำมอ ำนำจหนำ้ที่

128,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำ
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัต ิ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำร

20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซม
คา่วสัดุ 53,000 บาท

วสัดสุ ำนักงำน 15,000 บำท

- วสัดคุงทน เชน่ หนังสอื 

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 5,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดไุฟฟ้ำ

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 3,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำ

วสัดคุอมพวิเตอร์ 30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ
งบลงทนุ 16,300 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 16,300 บาท
ครภัุณฑส์ ำนักงำน
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เกำ้อีพ้นักงำน 12,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เกำ้อี้
ครภัุณฑค์อมพวิเตอรห์รอื

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้ม
ตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank 

4,300 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้
งานระดบักอ่นวยัเรยีนและ 2,407,900 บาท

งบบคุลากร 332,000 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 332,000 บาท

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำน
สว่นทอ้งถิน่

290,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและ

เงนิวทิยฐำนะ 42,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิวทิยฐำนะ 
งบด าเนนิงาน 1,171,900 บาท

คา่ใชส้อย 527,900 บาท
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งเหมำบรกิำร
อืน่ในภำรกจิตำมอ ำนำจหนำ้ที่

256,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำ
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัต ิ

โครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำร
บรหิำรสถำนศกึษำ

231,900 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 40,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซม 
คา่วสัดุ 604,000 บาท

วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 584,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้น

วสัดกุอ่สรำ้ง 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง 
คา่สาธารณูปโภค 40,000 บาท
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คำ่ไฟฟ้ำ 20,000 บำท

คำ่ไฟฟ้ำ        จ ำนวน  20,000

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ย
งบลงทนุ 54,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 39,000 บาท
ครภัุณฑส์ ำนักงำน

ชัน้วำงของเลน่เด็ก 8,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ชัน้วำง
ชดุโตะ๊มำ้หนิ 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ชดุโตะ๊
ตูเ้ก็บเอกสำรชนดิบำนเปิดทบึ
ผสมชอ่งโลง่

16,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ตูเ้ก็บ
ตูล้ ิน้ชกัเหล็ก 5 ชัน้ 5,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ตูล้ ิน้ชกั
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 15,000 บาท
คำ่ปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรสนำมเด็กเลน่สรำ้ง
ปัญญำ

15,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำร
งบเงนิอดุหนนุ 850,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 850,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

โครงกำรอดุหนุนสว่นรำชกำรเพือ่
เป็นคำ่อำหำรกลำงวนัแกเ่ด็ก

850,000 บำท

โครงกำรอดุหนุนสว่นรำชกำร
แผนงานสาธารณสขุ

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบั 475,000 บาท

งบบคุลากร 142,000 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 142,000 บาท

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำน
สว่นทอ้งถิน่

100,000 บำท
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- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและ

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำ
งบด าเนนิงาน 333,000 บาท

คา่ตอบแทน 2,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนั
เป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

1,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชน์
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก
เวลำรำชกำร

1,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำร
คา่ใชส้อย 291,000 บาท
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งเหมำบรกิำร
อืน่ในภำรกจิตำมอ ำนำจหนำ้ที่

276,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำ

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัต ิ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำร

5,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซม
คา่วสัดุ 40,000 บาท

วสัดสุ ำนักงำน 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ
งานบรกิารสาธารณสขุและงาน 649,000 บาท

งบด าเนนิงาน 465,000 บาท

คา่ตอบแทน 130,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนั
เป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

130,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
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คา่ใชส้อย 285,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัต ิ

โครงกำรควบคมุและป้องกนัโรค
พษิสนัุขบำ้ภำยใตโ้ครงกำรสตัว์

50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
โครงกำรชมุชนตน้แบบดำ้นกำร
บรหิำรจัดกำรขยะ

20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
โครงกำรป้องกนัและควบคมุโรค
ไขเ้ลอืดออก

70,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
โครงกำรฝึกอบรมกำรคัดแยก
ขยะใหก้บัเยำวชน

20,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
โครงกำรเฝ้ำระวงัป้องกนัและ
ควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 

95,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซม
คา่วสัดุ 50,000 บาท

วสัดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ
งบลงทนุ 44,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 44,000 บาท
ครภัุณฑย์ำนพำหนะและขนสง่

รถจักรยำนยนต ์ขนำด 110 ซซี ี
แบบเกยีรธ์รรมดำ

44,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่
งบเงนิอดุหนนุ 140,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 140,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รประชำชน

โครงกำรอดุหนุนส ำหรับ
ด ำเนนิกำรตำมแนวทำงโครงกำร

140,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุน
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคม 465,400 บาท
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งบบคุลากร 389,400 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 389,400 บาท

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำน
สว่นทอ้งถิน่

389,400 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและ
งบด าเนนิงาน 70,000 บาท

คา่ตอบแทน 70,000 บาท

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก
เวลำรำชกำร

10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

คำ่เชำ่บำ้น 60,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหแ้ก่
งบลงทนุ 6,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 6,000 บาท
ครภัุณฑส์ ำนักงำน

ตูบ้ำนเลือ่นกระจก 6,000 บำท

- เพือ่จัดซือ้ตูเ้หล็กบำนเลือ่น
แผนงานเคหะและชุมชน

งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 1,432,000 บาท

งบบคุลากร 120,000 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 120,000 บาท

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 108,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนของ

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 12,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครอง
งบด าเนนิงาน 1,312,000 บาท

คา่ใชส้อย 1,092,000 บาท
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งเหมำบรกิำร
อืน่ในภำรกจิตำมอ ำนำจหนำ้ที่

992,000 บำท

- ไดแ้ก ่คำ่ถำ่ยเอกสำร, คำ่

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 100,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซม
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คา่วสัดุ 220,000 บาท

วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้น

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุชือ้เพลงิ

วสัดเุครือ่งแตง่กำย 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุครือ่ง
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้ง 20,000 บาท

งบด าเนนิงาน 20,000 บาท

คา่ใชส้อย 20,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัต ิ

โครงกำรป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหำยำเสพตดิในครอบครัว

20,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
งานสง่เสรมิและสนบัสนนุความ 20,000 บาท

งบด าเนนิงาน 20,000 บาท

คา่ใชส้อย 20,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัต ิ

โครงกำรสง่เสรมิควำมรูด้ำ้นกำร
พัฒนำสตรแีละครอบครัว

20,000 บำท

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัศาสนา 70,000 บาท

งบด าเนนิงาน 70,000 บาท

คา่ใชส้อย 70,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัต ิ

โครงกำรจัดงำนวนัเด็กแหง่ชำติ 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
โครงกำรปลกูตน้กลำ้คณุธรรม
จรยิธรรม

20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
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งานกฬีาและนนัทนาการ 60,000 บาท

งบด าเนนิงาน 60,000 บาท

คา่ใชส้อย 20,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัต ิ

โครงกำรจัดกำรแขง่ขันกฬีำตำ้น
ยำเสพตดิ "หนองกลำงนำคัพ" 

20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
คา่วสัดุ 40,000 บาท

วสัดกุฬีำ 40,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุฬีำ ดังนี้
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ 60,000 บาท

งบด าเนนิงาน 60,000 บาท

คา่ใชส้อย 60,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัต ิ

โครงกำรจัดงำนประเพณีลอย
กระทง

20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
โครงกำรจัดงำนประเพณีวนั
สงกรำนต์

30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
โครงกำรสง่เสรมิและสนับสนุน
กำรจัดกจิกรรมทำงศำสนำและ

10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบั 1,144,000 บาท

งบบคุลากร 962,000 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 962,000 บาท

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำน
สว่นทอ้งถิน่

800,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและ

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำ

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 108,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนของ
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เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 12,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครอง
งบด าเนนิงาน 182,000 บาท

คา่ตอบแทน 65,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนั
เป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

1,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชน์
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก
เวลำรำชกำร

1,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำร

คำ่เชำ่บำ้น 48,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหแ้ก่
เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร
ขำ้รำชกำร/พนักงำน/

15,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอื
คา่ใชส้อย 45,000 บาท
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งเหมำบรกิำร
อืน่ในภำรกจิตำมอ ำนำจหนำ้ที่

20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำ
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัต ิ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำร

25,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
คา่วสัดุ 72,000 บาท

วสัดสุ ำนักงำน 20,000 บำท

 - วสัดคุงทน เชน่ หนังสอื , 

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 2,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำ

วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ
งานกอ่สรา้ง 4,894,200 บาท
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งบบคุลากร 141,400 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 141,400 บาท

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 117,400 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนของ

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 24,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครอง
งบด าเนนิงาน 1,915,000 บาท

คา่ใชส้อย 1,500,000 บาท
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งเหมำบรกิำร
อืน่ในภำรกจิตำมอ ำนำจหนำ้ที่

1,200,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำ

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 300,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซม
คา่วสัดุ 415,000 บาท

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 150,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดไุฟฟ้ำ

วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 5,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้น

วสัดกุอ่สรำ้ง 200,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง 

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 10,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 50,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ
งบลงทนุ 2,837,800 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 255,700 บาท
ครภัุณฑย์ำนพำหนะและขนสง่

รถจักรยำนยนต ์ขนำด 110 ซ.ีซี

 แบบเกยีรธ์รรมดำ
88,000 บำท
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 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่
ครภัุณฑก์อ่สรำ้ง

เครือ่งเชือ่ม 14,400 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เครือ่งเชือ่ม 
เครือ่งตัดคอนกรตี 27,300 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เครือ่งตัด
เครือ่งตัดไฟเบอร์ 10,400 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เครือ่งตัดไฟ
เครือ่งสกดัไฟฟ้ำ 31,300 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เครือ่งสกดั
ครภัุณฑโ์รงงำน

เครือ่งเจยีร 2,200 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เครือ่งเจยีร ์
ป๊ัมลมสำยพำน 36,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ป๊ัมลม
ครภัุณฑส์ ำรวจ

กลอ้งระดับ 30,600 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กลอ่งระดับ 

เทปวดัระยะ 3,500 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เทปวดัระยะ 
ลอ้วดัระยะทำงแบบดจิติอล 12,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ลอ้วดั
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 2,582,100 บาท
คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สำยบำ้นคณุสมพงษ์ 

191,700 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำร
คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค



หนำ้ : 1/1

วนัทีพ่มิพ ์: 5/8/2564  09:15:07

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

โครงกำรขยำยทอ่เมนประปำ
ซอยบำ้นคณุจดิำภำ เสนำค ำ 

198,800 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรวำง
โครงกำรขยำยทอ่เมนประปำสำย
เลยีบคลองชลประทำน หมูท่ี ่6 

291,600 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรวำง
คำ่ปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรปรับปรงุเครือ่งกระจำย
เสยีงชนดิไรส้ำย หมูท่ี ่1 - หมูท่ี ่

499,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำร
โครงกำรปรับปรงุทอ่ระบำยน ้ำ
ซอย 12 หมูท่ี ่3 ต ำบลหนอง

411,000 บำท

โดยท ำกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ 
โครงกำรปรับปรงุโรงกรอง
น ้ำประปำ (โรงที ่3) วดัประเสรฐิ

380,000 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำร
โครงกำรปรับปรงุโรงกรอง
น ้ำประปำ (โรงที2่)วดับำงกระ 

230,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำร
โครงกำรปรับปรงุโรงกรอง
น ้ำประปำ(โรงที ่1) วดับำงกระ 

230,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำร
คำ่ชดเชยสญัญำแบบปรับรำคำได ้

คำ่ออกแบบ คำ่ควบคมุงำนทีจ่ำ่ย
ใหแ้กเ่อกชน นติบิคุคลหรอื

50,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ออกแบบ
เงนิชดเชยคำ่งำนกอ่สรำ้ง (คำ่ K) 100,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชดเชยคำ่
แผนงานการเกษตร

งานสิง่แวดลอ้มและ 100,000 บาท

งบด าเนนิงาน 100,000 บาท

คา่ใชส้อย 100,000 บาท
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งเหมำบรกิำร
อืน่ในภำรกจิตำมอ ำนำจหนำ้ที่

100,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำ
แผนงานการพาณิชย์

งานกจิการประปา 1,839,500 บาท
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งบบคุลากร 159,500 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 159,500 บาท

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 143,600 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนของ

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 15,900 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครอง
งบด าเนนิงาน 1,680,000 บาท

คา่ใชส้อย 500,000 บาท
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งเหมำบรกิำร
อืน่ในภำรกจิตำมอ ำนำจหนำ้ที่

500,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำ
คา่วสัดุ 180,000 บาท

วสัดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ 150,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ

วสัดอุืน่ 30,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดอุืน่ ดังนี้
คา่สาธารณูปโภค 1,000,000 บาท

คำ่ไฟฟ้ำ 1,000,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กระแสไฟฟ้ำ
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