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จ ำนวนเงินอ่ืนๆ 84,000 บำท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 40,000 บำท
เงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง ต้ังไว้ 40,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,041,840 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท
ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง         จ ำนวน    168,000    บำท

ประเภทเงินเดือนพนักงำน    จ ำนวน   2,498,055     บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,831,895 บาท

เงินเดือนพนักงำน 2,498,055 บำท

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,540,800 บำท
ประเภทเงินค่ำตอบแทนสมำชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 86,400 บำท
ประเภทเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร    จ ำนวน   86,400    บำท    

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
ประเภทเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก     จ ำนวน   

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
ประเภทเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก    

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท
ประเภทเงินเดือนนำยก/รองนำยก     จ ำนวน   514,080    

งบบุคลากร 6,057,415 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 35,511,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 9,167,315 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง
อ ำเภอ ศิลำลำด   จังหวัดศรีสะเกษ
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร (320200)       

ค่ำวำรสำรและส่ิงพิมพ์                    ต้ังไว้ จ ำนวน  8,000  บำท
รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 45,000 บำท

2.5 ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ                   ต้ังไว้ 
ค่ำวำรสำรและส่ิงพิมพ์ 8,000 บำท

ค่ำตักส่ิงปฏิกูล                   
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ 100,000 บำท

ค่ำเบ้ียประกันภัย                   
ค่ำตักส่ิงปฏิกูล 5,000 บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร                   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรท ำประกันภัยรถรำชกำร เช่น ค่ำเบ้ียประกันภัย 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ กำรจัดงำน หรือกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 130,000 บำท

ค่ำจัดท ำข้อมูลอินเตอร์เน็ต                   ต้ังไว้ จ ำนวน  20,000  
ค่ำจ้ำงจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 60,000 บำท

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่                   ต้ังไว้ จ ำนวน  10,000  บำท
ค่ำจัดท ำข้อมูลอินเตอร์เน็ต 20,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบึตร จ ำนวน 20,000 บำท
ค่าใช้สอย 1,402,000 บาท

ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 294,000 บำท
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท

ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติรำชกำรงำนนอกเวลำรำชกำร 
ค่ำเช่ำบ้ำน 294,000 บำท

 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท

ค่าตอบแทน 444,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 100,000 บำท

เงินอ่ืนๆ ต้ังไว้ 84,000 บำท
งบด าเนินงาน 2,490,000 บาท
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ประเภทค่ำไฟฟ้ำ                   

ค่าสาธารณูปโภค 437,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 400,000 บำท

วัสดุอ่ืน 12,000 บำท
ค่ำวัสดุอ่ืน ๆ                    

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท
ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์                    ต้ังไว้ จ ำนวน  30,000  บำท

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท
ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ต้ังไว้      จ ำนวน 10,000 บำท

วัสดุกำรเกษตร 5,000 บำท
ค่ำวัสดุเกษตร                   

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 35,000 บำท
ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท
ค่ำวัสดุยำนพำหนะขนส่ง (330700)      

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท
ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,000 บำท
ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (330200)

วัสดุส ำนักงำน 80,000 บำท
ค่ำวัสดุส ำนักงำน                    

(ส ำนักงำนปลัด)
ค่าวัสดุ 207,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท
ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม     รวม  50,000 บำท      

โครงกำรอบรม สัมมนำและศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ีภำยในประเทศ 280,000 บำท
โครงกำรอบรม  สัมมนำ  และศึกษำดูงำน             

โครงกำรกำรจัดกำรเลือกต้ังนำยก อบต.  และ           

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                    ต้ังไว้ จ ำนวน  
โครงกำรกำรจัดกำรเลือกต้ังนำยก อบต.และสมำชิก อบต.หนองบัวดง 550,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือ พวงมำลำ  พวงมำลัย           
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 136,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือ  พวงมำลำ  พวงมำลัย  ช่อดอกไม้   กระเช้ำ 5,000 บำท
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 25,000 บำท

โต๊ะประชุมสภำ   จ ำนวน  13,200  บำท
โต๊ะประชุมสภำ 13,200 บำท

โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี 5,000 บำท
โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี   จ ำนวน  5,000  บำท

ตู้กระจกบำนเล่ือน   จ ำนวน    36,000    บำท 
ตู้กระจกบำนเล่ือน 36,000 บำท

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติและพระบรมฉำยำลักษณ์ รัชกำลท่ี 10 400,000 บำท
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติและพระบรมฉำยำลักษณ์ รัชกำลท่ี 10 

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ขนำด 30,000 บีทียู   
เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน 40,200 บำท

เก้ำอ้ีท ำงำน 12,500 บำท
เก้ำอ้ีท ำงำน   จ ำนวน  12,500  บำท

ค่าครุภัณฑ์ 574,900 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ประเภทค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม      จ ำนวน  30,000  
งบลงทุน 574,900 บาท

ประเภทค่ำไปรษณีย์                 
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 30,000 บำท

ประเภทค่ำโทรศัพท์                   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 1,000 บำท

ประเภทค่ำน้ ำประปำ                    ต้ังไว้ จ ำนวน  5,000  บำท
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 1,000 บำท

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 5,000 บำท
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-  ค่ำตอบแทนค่ำเช่ำบ้ำน  ต้ังไว้   72,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็น

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  ต้ังไว้  50,000.- บำท 
ค่ำเช่ำบ้ำน 72,000 บำท

-  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 50,000 บำท

ค่าตอบแทน 262,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 120,000 บำท

เงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง (220700)  ต้ังไว้    48,000    
งบด าเนินงาน 582,000 บาท

ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงท่ัวไป  (220600)  
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 48,000 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 562,440 บำท

1.1    เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล (220100)  ต้ังไว้    
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,421,840 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,769,400 บำท

งานบริหารงานคลัง 3,061,840 บาท

งบบุคลากร 2,421,840 บาท

อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลีกล้ิง 40,000 บำท
อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลีกล้ิง          

โครงกำรเพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมำณกำรป้องกัน เฝ้ำระวังและ
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงกำรเพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมำณกำรป้องกัน เฝ้ำระวังและ 5,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 45,000 บาท

เงินอุดหนุน 45,000 บาท

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 20,000 บำท

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 23,000 บำท
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับงำนส ำนักงำน
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ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก  จ ำนวน  6  ตู้ๆละ  6,000  บำท   ต้ัง

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก 36,000 บำท

งบลงทุน 58,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 58,000 บาท

-  ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   ต้ังไว้   30,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท
-  ค่ำวัสดุส ำนักงำน  ต้ังไว้     50,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือ

ค่าวัสดุ 80,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท
-  รำยจ่ำยเพ่ือบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ต้ังไว้  30,000.- 

-  รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

-  ค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด 50,000 บำท

-  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมเพ่ือกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เก่ียวกับกำร
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วน 30,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมเพ่ือกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เก่ียวกับกำร 30,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดท ำ 50,000 บำท

 - รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร ต้ังไว้    50,000.- บำท เพ่ือจ่ำย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 50,000 บำท

- เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  ต้ังไว้   20,000.-  บำท   เพ่ือจ่ำย
ค่าใช้สอย 240,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท



หน้ำ : 1/1
วันท่ีพิมพ์ : 20/4/2564  09:54:46

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
เงินประจ ำต ำแหน่ง            จ ำนวน   42,000  บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือนพนักงำน 1,699,440 บำท
เงินเดือนพนักงำน               จ ำนวน    1,699,440 บำท

งบบุคลากร 2,729,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,729,640 บาท

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่เด็กและเยำวชนต ำบลต้ังไว้ จ ำนวน 
แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 5,625,291 บาท

โครงกำรปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์       ต้ังไว้  จ ำนวน  
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่เด็กและเยำวชนต ำบลหนองบัวดงห่ำงไกล 10,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์ 10,000 บำท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย 20,000 บาท

โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กร
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 20,000 บาท

โครงกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครอง 150,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 40,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ค่าใช้สอย 190,000 บาท

ค่าตอบแทน 40,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 40,000 บำท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 230,000 บาท

งบด าเนินงาน 230,000 บาท

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล * รำคำ 22,000 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000 บำท



หน้ำ : 1/1
วันท่ีพิมพ์ : 20/4/2564  09:54:46

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรกำรเรียนรู้

ค่ำอบรม หลักสูตรนักวิชำกำรศึกษำฯ 50,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรทันตกรรมส ำหรับเด็กศูนย์พัฒนำเด็ก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรกำรเรียนรู้เด็ก 10,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร             จ ำนวน  60,000   บำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรทันตกรรมส ำหรับเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 60,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร           จ ำนวน  310,000  บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 310,000 บำท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร           จ ำนวน  60,000    บำท  
ค่าใช้สอย 465,000 บาท

ค่ำเช่ำบ้ำน                  
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 60,000 บำท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร          จ ำนวน   
ค่ำเช่ำบ้ำน 96,000 บำท

1) ค่ำเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี)
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท

ค่าตอบแทน 266,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 80,000 บำท

งบด าเนินงาน 1,511,251 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 72,000 บำท
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง         จ ำนวน  72,000   บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง         จ ำนวน  790,200  บำท
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 790,200 บำท

เงินวิทยฐำนะ 126,000 บำท
เงินวิทยฐำนะ         จ ำนวน  126,000 บำท
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จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงเสำธงชำติพร้อมฐำน 50,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยช่ือศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ 100,000 บำท
โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยช่ือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ    จ ำนวน 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 150,000 บาท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

ครุภัณฑ์เคร่ือง Brother Dcp- T510 w (WiFi DirecT)     
(กองกำรศึกษำ)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองพิมพ์ 6,000 บำท

ครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน   

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน 48,400 บำท

งบลงทุน 204,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 54,400 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท
ประเภทค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์                        จ ำนวน  

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท
ประเภทค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่                 จ ำนวน   

วัสดุกำรเกษตร 10,000 บำท
ประเภทค่ำวัสดุกำรเกษตร                       

วัสดุก่อสร้ำง 50,000 บำท
ประเภทค่ำวัสดุก่อสร้ำง                      

ประเภท  อำหำรเสริม (นม)          จ ำนวน   680,251  บำท
กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 

ประเภทค่ำวัสดุส ำนักงำน                              
ค่ำอำหำรเสริม (นม) 680,251 บำท

ค่าวัสดุ 780,251 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

-ประเภทค่ำบ ำรุงและซ่อมแซม ครุภัณฑ์       จ ำนวน    30,000  

ค่ำอบรม หลักสูตรนักวิชำกำรศึกษำ  ฯ     
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 4,000 บำท

งบด าเนินงาน 44,000 บาท

ค่าใช้สอย 44,000 บาท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 100,000 บำท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 224,000 บาท

ค่าวัสดุ 120,000 บาท

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 บำท

งานโรงพยาบาล 120,000 บาท

งบด าเนินงาน 120,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 144,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็น

งบด าเนินงาน 144,000 บาท

ค่าตอบแทน 144,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 144,000 บาท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 135,900 บำท
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ  ส ำหรับศูนย์พัฒนำ

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 294,000 บำท
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ   (อำหำร

ค่าใช้สอย 429,900 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 429,900 บาท

งบด าเนินงาน 429,900 บาท

อุดหนุนอำหำรกลำงวัน  โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีต ำบลหนองบัว 1,180,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 1,180,000 บาท

เงินอุดหนุน 1,180,000 บาท

โครงกำรก่อสร้ำงเสำธงชำติพร้อมฐำน      จ ำนวน  50,000  บำท
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆ    จ ำนวน   50,000   บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 50,000 บำท

ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร      จ ำนวน   10,000   บำท
ค่าใช้สอย 70,000 บาท

ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร      
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่    
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

ค่าตอบแทน 25,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 10,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
งบด าเนินงาน 145,000 บาท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือนพนักงำน 618,240 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วน

งบบุคลากร 660,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 660,240 บาท

อุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 805,240 บาท

เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์

โครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 180,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 180,000 บาท

เงินอุดหนุน 180,000 บาท

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
10) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน 40,000  บำท  
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 40,000 บำท



หน้ำ : 1/1
วันท่ีพิมพ์ : 20/4/2564  09:54:46

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 19,800 บำท
1.2  ประเภท  เงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำน   ต้ังไว้   จ ำนวน    

เงินเดือนพนักงำน 399,800 บำท
1.1 ประเภท  เงินเดือนพนักงำน                จ ำนวน    

งบบุคลากร 1,588,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,588,100 บาท

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพ
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,714,500 บาท

โครงกำรพัฒนำศักยภำพสตรีในพ้ืนท่ีต ำบลหนองบัวดง
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพ 20,000 บำท

โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 50,000 บำท
โครงกำรพัฒนำศักยภำพสตรีในพ้ืนท่ีต ำบลหนองบัวดง 150,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมกำรเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ 50,000 บำท

โครงกำรจัดงำนวันผู้สูงอำยุ
โครงกำรฝึกอบรมกำรเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง 50,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรจัดงำนวันผู้สูงอำยุ 70,000 บำท

งบด าเนินงาน 340,000 บาท

ค่าใช้สอย 340,000 บาท

(กองสวัสดิกำรสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 340,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       จ ำนวน    10,000    บำท

ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่      จ ำนวน   10,000   บำท
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท
ประเภทวัสดุส ำนักงำน      จ ำนวน    30,000   บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
ค่าวัสดุ 50,000 บาท
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1.ประเภทค่ำวัสดุส ำนักงำน    ต้ังไว้  จ ำนวน  10,000  บำท    

ค่าวัสดุ 124,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

 (ค) ประเภท ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม         ต้ังไว้     จ ำนวน   

 (ข) ประเภท รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร         
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 330,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

(ก) ประเภท รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร   รวม     

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 300,000 บำท

2.4 ประเภท เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร    
ค่าใช้สอย 650,000 บาท

2.3 ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน                      ต้ังไว้      จ ำนวน  
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท

2.2 ประเภท ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ต้ังไว้ 
ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 150,000 บำท
2.1  ประเภท เงินค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

งบด าเนินงาน 990,000 บาท

ค่าตอบแทน 216,000 บาท

1.5 ประเภท เงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง               จ ำนวน  
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 96,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,030,500 บำท
 1.4 ประเภท ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน   1,030,500  บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
1.3 ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง                       ต้ังไว้            
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จ ำนวนเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโขง 64,000 บำท
      1.2 ประเภทเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ ต้ัง

(ก) ประเภทเคร่ืองสูบน้ ำบำดำล (ซัมเมอร์ซิเบิล)   

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เคร่ืองสูบน้ ำบำดำล (ซัมเมอร์ซิเบิล) 84,000 บำท

งบลงทุน 163,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 163,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน 163,000 บาท

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ 20,000 บำท
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง   

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 20,000 บาท

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ

ตู้กระจกบำนเล่ือน      
ตู้กระจกบำนเล่ือน 36,000 บำท

เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน 80,400 บำท
เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน จ ำนวน 2 เคร่ือง ต้ังไว้ จ ำนวน  

ค่าครุภัณฑ์ 116,400 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

3.ประเภทค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์    
งบลงทุน 136,400 บาท

5. ประเภทค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่   ต้ังไว้  จ ำนวน     2,000  
วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000 บำท

4. ประเภทค่ำวัสดุก่อสร้ำง    ต้ังไว้  จ ำนวน  100,000 บำท     
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 2,000 บำท

2. ประเภทค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ    ต้ังไว้     จ ำนวน  10,000  
วัสดุก่อสร้ำง 100,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท
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จ ำนวนโครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำชิงถ้วยพระรำชทำน 40,000 บำท
โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำชิงถ้วยพระรำชทำน

โครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนและประชำชนต้ำนภัยยำเสพติด "หนอง 80,000 บำท
โครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนและประชำชนต้ำนภัยยำเสพติด  

ค่าใช้สอย 120,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

งานกีฬาและนันทนาการ 120,000 บาท

งบด าเนินงาน 120,000 บาท

โครงกำรอุดหนุนงำนรัฐพิธี 80,000 บำท
โครงกำรอุดหนุนงำนรัฐพิธี        จ ำนวน  80,000 บำท

เงินอุดหนุน 80,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ              จ ำนวน  80,000 บำท
งบเงินอุดหนุน 80,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

งำนวันเด็กแห่งชำติ 80,000 บำท

งบด าเนินงาน 80,000 บาท

ค่าใช้สอย 80,000 บาท

1.2 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำคุณภำพบูรณำกำรแผนชุมชน      ต้ัง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 160,000 บาท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำยำเสพติด
โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำคุณภำพบูรณำกำรแผนชุมชนและแผนพัฒนำ 20,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำยำเสพติด 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 40,000 บาท

ค่าใช้สอย 40,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 40,000 บาท

ประเภทเคร่ืองเช่ือมธูป IWELD รุ่น MMA 200I 15,000 บำท
ประเภทเคร่ืองเช่ือมธูป IWELD รุ่น MMA 200I ต้ังไว้   จ ำนวน  

ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
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จ ำนวน11.โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงเสริมผิวแอลฟัสท์ติกทับถนนคอนกรีต 200,000 บำท

10.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนส่ีแยกบ้ำนนำง 150,000 บำท
10.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนส่ีแยกบ้ำนนำง

1.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นหน้ำวัดป่ำศรี

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

1.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นหน้ำวัดป่ำศรีบัว 150,000 บำท

งบลงทุน 1,850,000 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,850,000 บาท

อุดหนุนโครงกำรประเพณีบุญบ้ังไฟ  อ ำเภอศิลำลำด     จ ำนวน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,850,000 บาท

อุดหนุนโครงกำรแข่งขันเรือยำวอ ำเภอศิลำลำด     จ ำนวน  
อุดหนุนโครงกำรประเพณีบุญบ้ังไฟ อ ำเภอศิลำลำด 30,000 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนโครงกำรแข่งขันเรือยำว อ ำเภอศิลำลำด 40,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 70,000 บาท

เงินอุดหนุน 70,000 บาท

โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเยำวชนของ อบต.หนอง 50,000 บำท
โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยำวชนของ อบต. 

โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับคณะผู้บริหำร สมำชิก 50,000 บำท
โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับคณะผู้บริหำร  สมำชิก  

โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง 50,000 บำท
โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง          จ ำนวน       

โครงกำรจัดงำนประเพณีแข่งขันเรือยำวต ำบลหนองบัวดง  ประจ ำปี  150,000 บำท
โครงกำรจัดงำนประเพณีแข่งขันเรือยำวต ำบลหนองบัวดง  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมงำนประเพณีบุญบ้ังไฟ อ ำเภอศิลำลำด 40,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมงำนประเพณีบุญบ้ังไฟ  อ ำเภอศิลำลำด  

ค่าใช้สอย 340,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 410,000 บาท

งบด าเนินงาน 340,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

โครงกำรธนำคำรน้ ำใต้ดินภำยในต ำบลหนองบัวดง
แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 170,000 บาท

โครงกำรธนำคำรน้ ำใต้ดินภำยในต ำบลหนองบัวดง 50,000 บำท

9.โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนดินหินคลุก ถนนเส้นโรงปุ๋ย ถึง หนอง 50,000 บำท
9.โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนดินหินคลุก ถนนเส้นโรงปุ๋ย ถึง 

8.โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนเส้นหนองโน ถึง ปำก
8.โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนเส้นหนองโน ถึง ปำกบ่อ 200,000 บำท

7.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นมิยำซำวำ ถึง 200,000 บำท
7.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นมิยำซำวำ ถึง 

6.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นส่ีแยกวัดบ้ำน
6.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นส่ีแยกวัดบ้ำน 200,000 บำท

5.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นบ้ำนนำงพิศมัย 200,000 บำท
5.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นบ้ำนนำง

4.โครงกำรก่อสร้ำงถนนข้ึนดินพร้อมหินคลุก ถนนเส้นบ้ำนนำยบุญ
4.โครงกำรก่อสร้ำงถนนข้ึนดินพร้อมหินคลุก ถนนเส้นบ้ำนนำยบุญตำ 50,000 บำท

3.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้ำบ้ำนนำยสุเทพ  150,000 บำท
3.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้ำบ้ำนนำยสุ

2.โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนเส้นแยกสวนนำง
2.โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนเส้นแยกสวนนำงใบ 50,000 บำท

12.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นบ้ำนนำยสมศิลป์ 200,000 บำท
12.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นบ้ำนนำยสม

11.โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงเสริมผิวแอลฟัสท์ติกทับถนนคอนกรีต 
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จ ำนวน

จ ำนวน
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รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวมงบกลาง 9,096,214 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 9,096,214 บาท

งบกลาง 9,096,214 บาท

ค่ำขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

ค่ำขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน 50,000 บำท

งบลงทุน 50,000 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 50,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 350,000 บำท
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค      

1.3  ประเภทค่ำวัสดุอ่ืนๆ                                             
ค่าสาธารณูปโภค 350,000 บาท

1.2 ประเภทค่ำวัสดุก่อสร้ำง                   
วัสดุอ่ืน 50,000 บำท

1.1 ประเภท  ค่ำวัสดุส ำนักงำน                        
วัสดุก่อสร้ำง 150,000 บำท

ค่าวัสดุ 220,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา 620,000 บาท

งบด าเนินงาน 570,000 บาท

วัสดุกำรเกษตร       จ ำนวน 20,000     บำท

ค่าวัสดุ 20,000 บาท

วัสดุกำรเกษตร 20,000 บำท

โครงกำรอบรมกลุ่มเครือข่ำยเก่ียวกับกำรบริหำร  ต้ังไว้  จ ำนวน   
โครงกำรอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ 50,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรอบรมกลุ่มเครือข่ำยเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะ 100,000 บำท

งบด าเนินงาน 170,000 บาท

ค่าใช้สอย 150,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 152,214 บำท
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ   

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลหนองบัวดง 70,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5,000 บำท

ประเภทส ำรองจ่ำย     จ ำนวน    200,000   บำท

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ส ำรองจ่ำย 200,000 บำท

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000 บำท

เบ้ียยังชีพคนพิกำร 2,380,800 บำท
เบ้ียยังชีพคนพิกำร

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 5,983,200 บำท

เงินสมทบประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง ต้ังไว้   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 บำท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 145,000 บำท
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 35,511,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

บาท

หน้ำ : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง
อ ำเภอ ศิลำลำด   จังหวัดศรีสะเกษ
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แผนงานการศึกษา
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บำท

บำท
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บำท

บำท

บาท

บาท

บำท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
บาท

บาท

บำท
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แผนงานสาธารณสุข
บาท

บำท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
บาท

บำท
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บำท

บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
บาท

บำท

บำท

บาท

บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
บาท

บำท
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แผนงานงบกลาง
บาท

บาท

บำท

บาท

บาท

บำท

บาท

บำท

บำท

บาท

บำท

แผนงานการพาณิชย์
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บำท
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