


พืน้ที่ 46.00 ตารางกโิลเมตร

ประชากรท ัง้หมด 6,737 คน
ชาย 3,355 คน

หญงิ 3,382 คน

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าคร ัง่
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สว่นที ่1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ของ

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำคร ัง่

อ ำเภอเดชอดุม  จงัหวดัอบุลรำชธำนี
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จ ำนว
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ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ทำ่นประธำนสภำฯ และสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำคร ัง่

           บัดนี้ถงึเวลำทีค่ณะผูบ้รหิำรขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำคร่ัง จะไดเ้สนอรำ่งขอ้บัญญัต ิงบประมำณ
1. สถำนะกำรคลงั

1.1 งบประมำณรำยจำ่ยท่ัวไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วนัที ่30 กันยำยน พ.ศ.2563 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถำนะกำรเงนิ

1.1.1 เงนิฝำกธนำคำร จ ำนวน 31,838,324.03 บำท
1.1.2 เงนิสะสม จ ำนวน 10,297,268.33 บำท
1.1.3 เงนิทนุส ำรองเงนิสะสม จ ำนวน 8,324,982.91 บำท
1.1.4 รำยกำรทีไ่ดก้ันเงนิไวแ้บบกอ่หนี้ผกูพันและยังไมไ่ดเ้บกิจำ่ย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท
1.1.5 รำยกำรทีไ่ดก้ันเงนิไวโ้ดยยังไมไ่ดก้อ่หนี้ผกูพัน จ ำนวน 22 โครงกำร รวม 4,244,470.00 บำท

1.2 เงนิกูค้งคำ้ง จ ำนวน 0.00 บำท

2. กำรบรหิำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2563 ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ.2563

(1) รำยรับจรงิ จ ำนวน 37,717,260.61 บำท ประกอบดว้ย

หมวดภำษีอำกร 19,186.95 บำท
หมวดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ปรับ และ 22,955.20 บำท
หมวดรำยไดจ้ำกทรัพยส์นิ 218,417.24 บำท
หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและ 0.00 บำท
หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด 83,629.50 บำท
หมวดรำยไดจ้ำกทนุ 0.00 บำท
หมวดภำษีจัดสรร 17,624,208 บำท
หมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป 19,748,863 บำท

(2) เงนิอดุหนุนทีรั่ฐบำลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค ์จ ำนวน 819,206.00 บำท

(3) รำยจำ่ยจรงิ จ ำนวน 28,897,405.06 บำท ประกอบดว้ย

งบกลำง จ ำนว 10,233,644 บำท
งบบคุลำกร จ ำนว 12,682,312 บำท
งบด ำเนนิงำน จ ำนว 3,824,275. บำท
งบลงทนุ จ ำนว 749,000.00 บำท
งบรำยจำ่ยอืน่ จ ำนว 0.00 บำท
งบเงนิอดุหนุน จ ำนว 1,408,173. บำท

(7) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิกู ้จ ำนวน 0.00 บำท

(4) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิอดุหนุนทีรั่ฐบำลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค ์จ ำนวน 50,506.00 บำท

(5) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิสะสม จ ำนวน 896,193.00 บำท

(6) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิทนุส ำรองเงนิสะสม จ ำนวน 0.00 บำท





รายรบัจรงิ

ปี  2562

245,280.34

3,072.20

151,313.14

8,966.00

408,631.68

18,874,845.77

18,874,845.77

18,522,590.00

18,522,590.00

37,806,067.45รวม 35,746,800.00 35,000,000.00

หมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป 17,000,000.00 18,000,000.00

รวมรายไดท้ีร่ฐับาล 17,000,000.00 18,000,000.00

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บ 18,490,000.00 16,658,900.00

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุ

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้
หมวดภาษีจัดสรร 18,490,000.00 16,658,900.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 15,000.00 55,000.00

รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 256,800.00 341,100.00

หมวดคา่ธรรมเนยีม 34,800.00 22,100.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 140,000.00 200,000.00

รายไดจ้ดัเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 67,000.00 64,000.00

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าคร่ัง
อ.เดชอดุม  จ.อบุลราชธานี

ประมาณการ

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



รายจา่ยจรงิ

ปี 2562

ประมาณการ

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

งบกลาง 9,676,228.00 10,374,500.00 10,440,480.00

งบบคุลากร 13,212,240.00 14,267,690.00 14,231,390.00

งบด าเนนิงาน 5,079,448.01 5,429,410.00 4,975,130.00

งบลงทนุ 1,397,793.32 3,954,200.00 3,728,000.00

งบรายจา่ยอืน่ 0.00 30,000.00 30,000.00

งบเงนิอดุหนุน 1,176,568.00 1,691,000.00 1,595,000.00

30,542,277.33 35,746,800.00 35,000,000.00

30,542,277.33 35,746,800.00 35,000,000.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจา่ย

จา่ยจากงบประมาณ

รวมจา่ยจากงบประมาณ



องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าคร ัง่

อ าเภอเดชอดุม  จงัหวดัอบุลราชธานี

สว่นที ่2

ขอ้บญัญตั ิ

เร ือ่ง

งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ



บนัทกึหลกัการและเหตผุล
ประกอบรา่งขอ้บัญญัต ิ งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าคร่ัง

อ.เดชอดุม  จ.อบุลราชธานี

ดา้น ยอดรวม
ดา้นบรหิารท ัว่ไป
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 10,384,730

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 688,360

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม
แผนงานการศกึษา 7,311,090

แผนงานสาธารณสขุ 353,400

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 852,480

แผนงานเคหะและชมุชน 1,315,940

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 143,600

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 60,000

ดา้นการเศรษฐกจิ
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 3,138,000

แผนงานการเกษตร 311,920

ดา้นการด าเนนิงานอืน่
แผนงานงบกลาง 10,440,480

งบประมาณรายจา่ยท ัง้ส ิน้ 35,000,000
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หนำ้ : 1/1

วันทีพ่มิพ ์: 26/1/2564  10:55:41

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำคร่ัง

อ ำเภอ เดชอดุม   จังหวัดอบุลรำชธำนี

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้ 35,000,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บ
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

งานบรหิารท ัว่ไป 8,118,580 บาท

งบบคุลากร 6,334,580 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,571,120 บาท
เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเดอืน ใหแ้ก ่
เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

     - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนประจ ำ
เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษ
เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำ 172,800 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่
เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองคก์รปกครอง 1,800,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,763,460 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 2,230,800 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งปลัด 
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,220,000 บำท

     -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 60,660 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำว
งบด าเนนิงาน 1,183,000 บาท

คา่ตอบแทน 206,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

     เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนอืน่เป็นกรณี
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน
คำ่เชำ่บำ้น 156,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นหรอืทีพั่ก
เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เลำ่เรยีนของบตุรใหแ้ก่
คา่ใชส้อย 555,000 บาท
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

โครงกำรจำ้งเหมำบรกิำร 50,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ดังนี้

โครงกำรจำ้งเหมำแมบ่ำ้นท ำควำมสะอำด 78,000 บำท
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- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำแมบ่ำ้นท ำควำม
รำยจำ่ยเกีย่วกับกำรรับรองและพธิกีำร 50,000 บำท

 - คำ่รับรอง   จ ำนวน  20,000  บำท 
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 50,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ลงทะเบยีน เบีย้เลีย้ง 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดโครงกำรอบรมเพิม่ 207,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรอบรมเพิม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่หรอื 100,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้นำยก 

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท
- คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม (รำยจำ่ยเพือ่

คา่วสัดุ 280,000 บาท
วัสดสุ ำนักงำน 100,000 บำท

"-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้ของทีเ่ป็นวัสดโุดย
วัสดงุำนบำ้นงำนครัว 20,000 บำท

  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วัสดงุำนบำ้นงำนครัว 
วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและ
วัสดโุฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วัสดโุฆษณำและเผยแพร ่
วัสดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วัสดคุอมพวิเตอร ์ 
คา่สาธารณูปโภค 142,000 บาท
คำ่ไฟฟ้ำ 100,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำของส ำนักงำน 
คำ่บรกิำรโทรศัพท์ 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศัพทท์ีใ่ชใ้นกำร
คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 2,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงคำ่ลงทะเบยีน
คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 30,000 บำท

     - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้น
งบลงทนุ 536,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 36,000 บาท
ครภัุณฑส์ ำนักงำน

จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้มเอกสำร 40 ชอ่ง 18,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้ม

จัดซือ้พัดลมอตุสำหกรรม 18,000 บำท
เพือ่จัดซือ้พัดลมอตุสำหกรรม 3 ขำ ขนำด 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 500,000 บาท
คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรปรับปรงุศำลำอเนกประสงคอ์งคก์ำร 500,000 บำท
เพือ่ปรับปรงุศำลำอเนกประสงคอ์งคก์ำร

งบรายจา่ยอืน่ 30,000 บาท
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รายจา่ยอืน่ 30,000 บาท
รำยจำ่ยอืน่

คำ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ 30,000 บำท
-เพือ่จำ่เป็นคำ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ (ตัง้

งบเงนิอดุหนนุ 35,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 35,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนนส ำนักงำนสง่เสรมิกำรปกครองสว่น 10,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรเพิม่

อดุหนุนงำนกำชำดและงำนประจ ำปีใหแ้ก่ 10,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำร

อดุหนุนสนับสนุนกำรจัดกจิกรรมกิง่กำชำด 15,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรสนับสนุน

งานบรหิารงานคลงั 2,266,150 บาท

งบบคุลากร 1,623,650 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,623,650 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 1,265,280 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของ 
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 283,430 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 32,940 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพี
งบด าเนนิงาน 617,500 บาท

คา่ตอบแทน 110,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 50,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำน
คำ่เชำ่บำ้น 50,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำน
คา่ใชส้อย 330,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 50,000 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

โครงกำรจัดเก็บภำษีเคลือ่นที่ 10,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร

โครงกำรปรับปรงุแผนทีภ่ำษีและทะเบยีน 250,000 บำท
  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอืซอ่มแซม

คา่วสัดุ 100,000 บาท
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วัสดสุ ำนักงำน 50,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้ของทีเ่ป็นวัสดโุดย

วัสดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยคำ่วัสดคุอมพวิเตอร ์เชน่ 

คา่สาธารณูปโภค 77,500 บาท

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 5,000 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำง

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 72,500 บำท
  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้น

งบลงทนุ 25,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 25,000 บาท
คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์

เพือ่จำ่ยคำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์ 25,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอืซอ่มแซม

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ 579,360 บาท

งบบคุลากร 360,360 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 360,360 บาท
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 350,220 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 10,140 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่งๆ เชน่ เงนิเพิม่
งบด าเนนิงาน 109,000 บาท

คา่ตอบแทน 19,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทน
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 9,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน
คา่ใชส้อย 50,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 30,000 บำท
 -    เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

โครงกำรจัดกจิกรรมวันตอ่ตำ้นยำเสพตดิโลก 10,000 บำท
  - เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรจัด

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 10,000 บำท
"    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอื

คา่วสัดุ 40,000 บาท
วัสดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท

วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 20,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและ

งบลงทนุ 20,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 20,000 บาท
คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์
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คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์ 20,000 บำท
งบเงนิอดุหนนุ 90,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 90,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

โครงกำรจัดตัง้ศนูยป์ฏบิตักิำรรว่มในกำร 25,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูยข์อ้มลูขำ่วสำร

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนุนงบประมำณดำ้นกำรป้องกันและ 20,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรใหก้ำร

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองจังหวัดอบุลรำชธำนี 20,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูยป้์องกัน

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเดชอดุม 25,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนตำมโครงกำร

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 109,000 บาท

งบด าเนนิงาน 109,000 บาท

คา่ใชส้อย 109,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกันและลดอบุตัเิหตุ 30,000 บำท
- เพือ่ใชจ้ำ่ยเป็นคำ่โครงกำรจัดตัง้จดุ

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกันและลดอบุตัเิหตุ 30,000 บำท
- เพือ่ใชจ้ำ่ยเป็นคำ่โครงกำรจัดตัง้จดุ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดโครงกำรคลองสวยน ้ำใส 5,000 บำท
   - เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำโครงกำรคลอง

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำร"ตำวเิศษ อบุล 10,000 บำท
- เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำโครงกำร“ตำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรเดนิรณรงค์ 8,000 บำท
เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรป้องกัน

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรฝึกซอ้มแผน 26,000 บำท
- เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรฝึกซอ้ม

แผนงานการศกึษา
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 7,306,090 บาท

งบบคุลากร 3,841,460 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,841,460 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 2,456,470 บำท

เพือ่เป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบล 
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เพือ่เป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำร
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,122,990 บำท

เพือ่เป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนจำ้งท่ัวไป 
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 10,000 บำท

เพือ่เป็นเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีจ่ำ่ยควบกับเงนิเดอืน
งบด าเนนิงาน 2,244,630 บาท

คา่ตอบแทน 105,000 บาท
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คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 10,000 บำท
  เพือ่เป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็น

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอก

คำ่เชำ่บำ้น 60,000 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำน

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 30,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร

คา่ใชส้อย 1,169,930 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วกับกำรรับรองและพธิกีำร 10,000 บำท

1. เพือ่เป็นคำ่รับรองในกำรตอ้นรับบคุคล
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน 50,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร

โครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำร 1,089,930 บำท
-คำ่อำหำรกลำงวันของศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิ

คา่วสัดุ 934,700 บาท
วัสดสุ ำนักงำน 40,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้วัสดสุ ำนักงำนตำมที่
คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 854,700 บำท

เพือ่จัดซือ้อำหำรเสรมิ(นม)โรงเรยีน ใหก้ับ
วัสดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท

-เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้วัสดคุอมพวิเตอรใ์ชใ้น
คา่สาธารณูปโภค 35,000 บาท

คำ่ไฟฟ้ำ 35,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำใหศ้นูยพั์ฒนำเด็กเล็ก

งบเงนิอดุหนนุ 1,220,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 1,220,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

เงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวันส ำหรับ 1,220,000 บำท
เงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวันส ำหรับ

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 5,000 บาท

งบด าเนนิงาน 5,000 บาท

คา่ใชส้อย 5,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

โครงกำรนเิทศกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนศนูย์ 5,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรนเิทศกำร

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 353,400 บาท

งบด าเนนิงาน 94,400 บาท

คา่ใชส้อย 44,400 บาท
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รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสัตว์ 8,400 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ส ำรวจขอ้มลูสัตวแ์ละขึน้

โครงกำรขับเคลือ่นโครงกำรสัตวป์ลอดโรค 36,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วัคซนีป้องกันโรคพษิสนัุข

คา่วสัดุ 50,000 บาท
วัสดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ 50,000 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้น ้ำยำเคมพี่นหมอก
งบลงทนุ 59,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 59,000 บาท
ครภัุณฑว์ทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์

จัดซือ้เครือ่งพ่นหมอกควัน 59,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งพ่นหมอกควัน  

งบเงนิอดุหนนุ 200,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 200,000 บาท

เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

เงนิอดุหนุนส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำม 200,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็น

แผนงานสงัคมสงเคราะห์
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 742,480 บาท

งบบคุลากร 681,480 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 681,480 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 362,640 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนใหแ้ก่
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 311,760 บำท

   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 7,080 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเพิม่ตำ่งๆ เชน่ คำ่
งบด าเนนิงาน 61,000 บาท

คา่ตอบแทน 61,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

    -คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็น
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 9,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำน
คำ่เชำ่บำ้น 42,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นใหก้ับพนักงำน
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 110,000 บาท

งบด าเนนิงาน 110,000 บาท

คา่ใชส้อย 110,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ลงทะเบยีน เบีย้

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโกครงกำรลดขัน้ตอนกำร 5,000 บำท
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- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ่ำ่ยในกำรจัดท ำ
คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรเพิม่ทักษะ 25,000 บำท
 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรอบรมกำรจัก 20,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

โครงกำรสง่เสรมิอำชพีจักสำนจำกตน้คลำ้ 30,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,315,940 บาท

งบบคุลากร 1,150,940 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,150,940 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 586,720 บำท

  -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของ
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 500,800 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 21,420 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพี
งบด าเนนิงาน 165,000 บาท

คา่ตอบแทน 20,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ผลตอบแทนอืน่เป็น
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำน
คา่ใชส้อย 30,000 บาท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่เดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 30,000 บำท
       - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

คา่วสัดุ 115,000 บาท
วัสดสุ ำนักงำน 40,000 บำท

     -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วัสดสุ ำนักงำน เชน่ 
วัสดไุฟฟ้ำและวทิยุ 35,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ฟิวส ์เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ 
วัสดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท

      - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ - อปุกรณ์บนัทกึ
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็ง 143,600 บาท

งบด าเนนิงาน 143,600 บาท

คา่ใชส้อย 143,600 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรป้องกันและ 25,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยคำ่ตอบแทนวทิยำกร 

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรรณรงคก์ำรคัด 50,000 บำท
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      เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ
คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพ 28,500 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพ 40,100 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ 50,000 บาท

งบเงนิอดุหนนุ 50,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนุนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมอืงเดช 50,000 บำท
   -อดุหนุนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมอืง

งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 10,000 บาท

งบด าเนนิงาน 10,000 บาท

คา่ใชส้อย 10,000 บาท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

โครงกำรสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว 10,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 3,138,000 บาท

งบด าเนนิงาน 50,000 บาท

คา่วสัดุ 50,000 บาท
วัสดกุอ่สรำ้ง 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ - ไมต้ำ่งๆ  - น ้ำมันทำ
งบลงทนุ 3,088,000 บาท

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 3,088,000 บาท
คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

โครงกอ่สรำ้งทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตีพรอ้ม 82,000 บำท
 - เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตี ขนำด 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กขำ้ง 300,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิ

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. ซอยวำสนำ หมูท่ี ่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสำย 200,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยโนนมว่ง หมู่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 - เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยบรูพำ - 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 167,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล.หนำ้บำ้นนำยสวน 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยหนำ้วัด บำ้น

โครงกำรกอ่สรำ้งน ้ำลน้หว้ยวังค ำตอนบน หมู่ 300,000 บำท
 - เพือ่กอ่สรำ้งฝำยน ้ำลน้หว้ยวังค ำตอนบน 
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โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตีพรอ้ม 218,000 บำท
 -เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตี ขนำด 0.30 

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรกอ่สรำ้งระบบประปำ หมูท่ี ่7 388,000 บำท
 - เพือ่กอ่สรำ้งระบบประปำ หมูท่ี ่7  (ตำม

โครงกำรซอ่มแซมถนน คสล. เป็นถนนแอส 100,000 บำท
 -เพือ่ซอ่มแซมถนน คสล.เป็นถนน

โครงกำรซอ่มแซมถนนลกูรังซอยหนองค ูหมู่ 133,000 บำท
 -เพือ่ซอ่มแซมถนนลกูรังซอยหนองค ูหมู่

โครงกำรซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้วังเกิง้ หมูท่ี ่5 97,000 บำท
 - เพือ่ซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้วังเกิง้ หมูท่ี ่5 

โครงกำรซอ่มแซมระบบประปำหมูบ่ำ้น หมูท่ี ่5 30,000 บำท
 -เพือ่ซอ่มแซมระบบประปำ หมูท่ี ่5  (ตำม

โครงกำรซอ่มแซมหว้ยหนิหนีบ ตอนลำ่ง หมู่ 173,000 บำท
 -เพือ่ซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้หว้ยหนิหนีบ 

แผนงานการเกษตร
งานสง่เสรมิการเกษตร 261,920 บาท

งบบคุลากร 238,920 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 238,920 บาท
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 238,920 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
งบด าเนนิงาน 23,000 บาท

คา่ตอบแทน 13,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 3,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน
คา่ใชส้อย 10,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 10,000 บำท
 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

งานอนรุกัษแ์หลง่น า้และป่าไม้ 50,000 บาท

งบด าเนนิงาน 50,000 บาท

คา่ใชส้อย 50,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

โครงกำรเกษตรอนิทรยีป์ลอดสำรพษิ 10,000 บำท
  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรเกษตร

โครงกำรทอ้งถิน่ปลกูป่ำเฉลมิพระเกยีรต ิ“   10,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรทอ้งถิน่

โครงกำรแปลงสำธติเกษตรอนิทรยีว์ถิี 10,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรแปลงสำธติ

โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิง่แวดลอ้ม 10,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์
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โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพชือัน 10,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์

แผนงานงบกลาง
งบกลาง ######## บาท

งบกลาง ######## บาท

งบกลาง ######## บาท
เงนิสมทบกองทนุประกันสังคม 203,000 บำท

     -เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุประกันสังคม
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 30,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุทดแทน
เบีย้ยังชพีผูส้งูอำยุ 7,476,400 บำท

 -เพือ่จำ่ยเบีย้ยังชพีผูส้งูอำยปุระจ ำปี 2564 
เบีย้ยังชพีคนพกิำร 2,204,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเบีย้ยังชพีผูพ้กิำร ประจ ำปี 2564 
เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ 30,000 บำท

  -เพือ่จำ่ยเบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส ์ ประจ ำปี 
ส ำรองจำ่ย 106,000 บำท

     -ประมำณกำรไวเ้พือ่จำ่ยใหเ้พยีงพอตอ่
รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพัน

เงนิสมทบกองทนุหลักประกันสขุภำพ อบต. 200,000 บำท
     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบระบบ

เงนิชว่ยคำ่ครองชพีผูรั้บบ ำนำญ (ชคบ.) 21,080 บำท

เงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 170,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญ
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รวม
    -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าเ ล่ าเ รี ยนของบุ ตร ให้ แก่

ค่าใช้สอย 555,000 บาท

 -เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นค่ าเ ช่ าบ้ านหร ื อที พัก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 บาท

-เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าตอบแทนใ ห้ แก่  พนักงาน
ค่าเช่าบ ้ าน 156,000 บาท

     เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นตอบแทนอื นเป็ นกร ณี
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

ค่าตอบแทน 206,000 บาท
ค่าตอบแทนผู ้ ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 10,000 บาท

- เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นเ พิ มการ ครองชี พชั ว คราว
งบดําเนินงาน 1,183,000 บาท

     -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจ้ างของพน ั กงานจ้ าง
เงินเพิมต่ าง ๆของพนักงานจ ้ าง 60,660 บาท

 - เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นปร ะจํ าตํ าแหน่ งปลั ด 
ค่าตอบแทนพนักงานจ ้ าง 1,220,000 บาท

   - เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นเ ดื อนพน ั กงานส่ วน
เงินประจําตําแหน่ง 252,000 บาท

เง ินเดือน(ฝ่ายประจํา) 3,763,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน 2,230,800 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง 1,800,000 บาท
 - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าตอบแทนร ายเ ดื อนใ ห้ แก่

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปร ึ กษา 172,800 บาท
 - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าตอบแทนร ายเ ดื อนใ ห้ แก่

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท
   - เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นค่ าตอบแทนพิ เศษ

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท
     - เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นค่ าตอบแทนปร ะจํ า

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท
 - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าเ งิ นเ ดื อน  ให ้ แก่ 

งบบุคลากร 6,334,580 บาท
เง ินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ังสิ น35,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จ ัดเก็บเอง
แผนงานบริหารงานท ัวไป

งานบริหารท ัวไป 8,118,580 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลคําครัง

อําเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
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ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู ้ เหล็ กเ ก็ บแฟ้ มเ อกสาร 40 ช่อง 18,000 บาท

งบลงทุน 536,000 บาท
ค่าครุภ ัณฑ์ 36,000 บาท

ค่าบริการสือสารและ โทร คมนาคม 30,000 บาท
     - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าบร ิ การทา งด้ าน

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000 บาท
 - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าบร ิ การทา งค่ าลงทะ เ บี ยน

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 บาท
    -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าโทร ศั พท์ ทีใช้ใ นการ

ค่าไฟฟ้า 100,000 บาท
    -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าไฟฟ้ าของสํ านั กงาน  

 -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อวั สดุคอมพิ ว เตอร ์   
ค่าสาธารณูปโภค 142,000 บาท

  - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าวั สดุ โฆษณา และ เผยแพร ่  
วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท

 - 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

  -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าวั สดุ งานบ้ านงานคร ั ว เช่น 
วัสดุเชือเ พล ิ งและ หล่ อลื น 100,000 บาท

"-
วัสดุงานบ ้ านงานครัว 20,000 บาท

ค่าว ัสดุ 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บาท
- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือ

100,000 บาท
 

ค่าใช ้ จ่ายในการจัดโครงการอบรมเพิม 207,000 บาท
 - 

ค่าใช ้ จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ 50,000 บาท
 -เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นค่ าลงทะ เ บี ยน    

 - ค่ารับรอง   จํานวน  20,000  บาท 
รายจ่ายเกียวเ นื องกั บกา ร ปฏิ บัติร าชกา ร ที ไ ม่

- เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจ้ างเ หมาแม่ บ้ านทํ าความ
รายจ่ายเกียวกั บการรั บร องและ พิ ธีการ 50,000 บาท

- เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ ายต่ างๆ ดังนี
โครงการจ ้ างเหมาแม่บ ้ านทําความสะอาด 78,000 บาท

รายจ่ายเพือใ ห้ ได้ มาซึ งบริ การ
โครงการจ ้ างเหมาบริการ 50,000 บาท
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จํานวนค่าเช่าบ ้ าน 50,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
    - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าตอบแทนการปฏิ บัติ งาน

ค่าตอบแทนผู ้ ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 50,000 บาท
    - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าตอบแทนอื นเป็ นกร ณี

งบดําเนินงาน 617,500 บาท
ค่าตอบแทน 110,000 บาท

เงินเพิมต่ าง ๆของพนักงานจ ้ าง 32,940 บาท
   - 

ค่าตอบแทนพนักงานจ ้ าง 283,430 บาท
    - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจ้ างของพน ั กงานจ้ าง

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
  - เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นปร ะจํ าตํ าแหน่ งของ  

เงินเดือนพนักงาน 1,265,280 บาท
   - เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นเ ดื อนพน ั กงานส่ วน

งบบุคลากร 1,623,650 บาท
เง ินเดือน(ฝ่ายประจํา) 1,623,650 บาท

-เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นอุ ดหนุ นโคร งการสนั บสนุ น
งานบริหารงานคล ัง 2,266,150 บาท

    -เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นอุ ดหนุ นโคร งการ
อุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมกิงกาชา ด 15,000 บาท

 -
อุดหนุนงานกาชาดและงานประจําปีให ้ แก่ 10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนนสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วน 10,000 บาท

งบเง ินอุดหนุน 35,000 บาท
เง ินอุดหนุน 35,000 บาท

ค่าสํารวจความพึงพอใจ 30,000 บาท
-เพือจ่ าเ ป็ นค่ าสํ ารวจความพึ งพอใ จ  (ตัง

รายจ่ายอืน 30,000 บาท
รายจ่ายอืน

เพือปร ั บปร ุ งศาลาอเ นกปร ะสงค์ องค์ การ
งบรายจ่ายอืน 30,000 บาท

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์องค์การ 500,000 บาท

เพือจั ดซื อพัดลมอุ ตสาหกร ร ม  3 ขา ขนาด 
ค่าทีดิ นและ สิ งก่อสร ้ าง 500,000 บาท

-เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อตู้ เหล็ กเก็ บแฟ้ ม
จัดซือพั ดลมอุ ตสาหกร รม 18,000 บาท
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จํานวนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,000 บาท

ค่าตอบแทนผู ้ ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 10,000 บาท
    - เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นปร ะโยชน์ ตอบแทนอื น 

งบดําเนินงาน 109,000 บาท
ค่าตอบแทน 19,000 บาท

เงินเพิมต่ าง ๆของพนักงานจ ้ าง 10,140 บาท
    - เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นเ พิ มต่า งๆ  เช่น เงินเพิม

ค่าตอบแทนพนักงานจ ้ าง 350,220 บาท
    - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจ้ างของพน ั กงานจ้ าง

งบบุคลากร 360,360 บาท
เง ินเดือน(ฝ่ายประจํา) 360,360 บาท

- เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าบํ ารุ งร ั กษา หร ื อซ่ อมแซม
แผนงานการร ักษาความสงบภายใน

งานบริหารท ัวไปเ กี ยวกั บกา ร รั กษา ควา มสงบ 579,360 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพือจ่ ายค่ าบํ ารุ งร ั กษา และ ปร ั บปร ุ งคร ุ ภัณฑ์ 25,000 บาท

งบลงทุน 25,000 บาท
ค่าครุภ ัณฑ์ 25,000 บาท

ค่าบริการสือสารและ โทร คมนาคม 72,500 บาท
  - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าบร ิ การทา งด้ าน

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 บาท
   - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าบร ิ การทา ง

 - เพือจ่ ายค่ าวั สดุ คอมพิ วเ ตอร ์  เช่น 
ค่าสาธารณูปโภค 77,500 บาท

 - 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท

ค่าว ัสดุ 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บาท
   -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าบํ ารุ งร ั กษา หร ื อซ่ อมแซม

โครงการปรับปรุงแผนทีภา ษี และ ทะ เ บี ยน 250,000 บาท
  -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ ายในโคร งการ

10,000 บาท
 - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ ายในโคร งการ

ค่าใช ้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 50,000 บาท
   - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าเ ดิ นทา งไปร าชการใน

ค่าใช้สอย 330,000 บาท
รายจ่ายเกียวเ นื องกั บกา ร ปฏิ บัติร าชกา ร ที ไ ม่

    - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าเ ช่ าบ้ านของพน ั กงาน



หน ้ า: 1/1
วันทีพิมพ์ : 26/1/2564  10:57:22

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
จํานวน
จํานวน

รวม
รวม

จํานวน
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวนค่าใช ้ จ่ายเพือจั ดโคร งการคลองสวยนํ าใส 5,000 บาท
   - เพือใ ช้ เป็ นค่ าดํ าเ นิ นกาโคร งการคลอง

ค่าใช ้ จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 30,000 บาท
- เพือใ ช้ จ่ ายเ ป็ นค่ าโคร งการจั ดตั งจุด

ค่าใช ้ จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 30,000 บาท
- เพือใ ช้ จ่ ายเ ป็ นค่ าโคร งการจั ดตั งจุด

ค่าใช้สอย 109,000 บาท
รายจ่ายเกียวเ นื องกั บกา ร ปฏิ บัติร าชกา ร ที ไ ม่

งานป้องก ั นภ ัยฝ่ายพลเรือนและระง ับอ ัคคีภ ัย 109,000 บาท
งบดําเนินงาน 109,000 บาท

อุดหนุนทีทําการปกคร องอํ าเ ภอเ ดชอุ ดม 25,000 บาท
    -เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นอุ ดหนุ นตามโคร งการ

อุดหนุนทีทําการปกคร องจั งหว ั ดอุ บลร าชธานี 20,000 บาท
    -เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นอุ ดหนุ นศู นย์ ป้องกั น

อุดหนุนงบประมาณด ้ านการป้องกันและแก ้ ไข 20,000 บาท
    -เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นอุ ดหนุ นโคร งการให้ การ

-เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นอุ ดหนุ นศู นย์ ข้ อมู ลข่ าวสาร
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท ้ องถิน
โครงการจัดตังศู นย์ ปฏิ บัติ การร่ วมใ นการ 25,000 บาท

งบเง ินอุดหนุน 90,000 บาท
เง ินอุดหนุน 90,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000 บาท

งบลงทุน 20,000 บาท
ค่าครุภ ัณฑ์ 20,000 บาท

20,000 บาท
 - 

ค่าว ัสดุ 40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท
"    -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าบํ ารุ งร ั กษา หร ื อ

โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต ้ านยาเสพติดโลก 10,000 บาท
  - เพือใ ช้ เป็ นค่ าดํ าเ นิ นการโคร งการจั ด

ค่าใช ้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 30,000 บาท
 -    เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าเ ดิ นทา งไปร าชการใน

ค่าใช้สอย 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเ นื องกั บกา ร ปฏิ บัติร าชกา ร ที ไ ม่

-เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าตอบแทนใ ห้ แก่  พนักงาน
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จํานวนวัสดุสํานักงาน 40,000 บาท

เพือเ ป็ นค่ าซ่ อมแซมบํ ารุ งรั กษา ทร ั พย ์ สิน
ค่าว ัสดุ 934,700 บาท

-ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บาท

เพือเ ป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทา งไปร าชการ
โครงการสนับสนุนค่าใช ้ จ่ายการบริหาร 1,089,930 บาท

รายจ่ายเกียวเ นื องกั บกา ร ปฏิ บัติร าชกา ร ที ไ ม่
ค่าใช ้ จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวกั บการรั บร องและ พิ ธีการ 10,000 บาท
1. เพือเ ป็ นค่ ารั บร องในการต้ อนร ั บบุ คคล

เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นช่ วยเ หลื อการศึ กษา บุ ตร
ค่าใช้สอย 1,169,930 บาท

    - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าเ ช่ าบ้ านของพน ั กงาน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 บาท

เพือเ ป็ นค่ าตอบแทนการปฏิ บัติ งานนอก
ค่าเช่าบ ้ าน 60,000 บาท

  เพือเ ป็ นเ งิ นปร ะโยชน์ ตอบแทนอื นเป็ น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

ค่าตอบแทน 105,000 บาท
ค่าตอบแทนผู ้ ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 10,000 บาท

 ทีจ่ายควบกั บเ งิ นเ ดื อน
งบดําเนินงาน 2,244,630 บาท

 
เงินเพิมต่ าง ๆของพนักงานจ ้ าง 10,000 บาท

เพือเ ป็ นเ งิ นปร ะจํ าตํ าแหน่ งผู ้ อํ านวยการ
ค่าตอบแทนพนักงานจ ้ าง 1,122,990 บาท

เพือเ ป็ นเ งิ นเ ดื อนใ ห้ แก่ พน ั กงานส่ วนตํ าบล 
เงินประจําตําแหน่ง 252,000 บาท

เง ินเดือน(ฝ่ายประจํา) 3,841,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน 2,456,470 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท ัวไปเ กี ยวกั บกา ร ศึ กษา 7,306,090 บาท

งบบุคลากร 3,841,460 บาท

ค่าใช ้ จ่ายเพือจั ดทํ าโคร งการฝึ กซ้ อมแผน 26,000 บาท
- เพือใ ช้ เป็ นค่ าดํ าเ นิ นการโคร งการฝึ กซ้ อม

ค่าใช ้ จ่ายเพือจั ดทํ าโคร งการเดิ นร ณร งค์ 8,000 บาท
เพือใ ช้ เป็ นค่ าดํ าเ นิ นการโคร งการป้ องกั น

ค่าใช ้ จ่ายเพือจั ดทํ าโคร งการ"ตาวิเศษ อุบล 10,000 บาท
- เพือใ ช้ เป็ นค่ าดํ าเ นิ นกาโคร งการ“ตา
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็ นสาธารณป ร ะโยชน์

งบเง ินอุดหนุน 200,000 บาท
เง ินอุดหนุน 200,000 บาท

59,000 บาท
  

ค่าครุภ ัณฑ์ 59,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

  - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อนํายาเ คมี พ่ นหมอก
งบลงทุน 59,000 บาท

ค่าว ัสดุ 50,000 บาท
วัสดุว ิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000 บาท

โครงการขับเคลือนโคร งการสั ตว ์ ปลอดโรค 36,000 บาท
-เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าวั คซี นป้ องกั นโรคพิ ษส ุ นัข

ค่าใช ้ จ่ายโครงการสํารวจข ้ อมูลจํานวนสัตว์ 8,400 บาท
- เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าสํ ารวจข้ อมู ลสั ตว ์ และ ขึ น

ค่าใช้สอย 44,400 บาท
รายจ่ายเกียวเ นื องกั บกา ร ปฏิ บัติร าชกา ร ที ไ ม่

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 353,400 บาท

งบดําเนินงาน 94,400 บาท

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนศูนย์ 5,000 บาท
เพือเ ป็ นค่ าใช้ จ่ ายตามโคร งการนิ เทศการ

ค่าใช้สอย 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเ นื องกั บกา ร ปฏิ บัติร าชกา ร ที ไ ม่

งานระด ั บก่อนว ัยเรียนและประถมศึกษา 5,000 บาท
งบดําเนินงาน 5,000 บาท

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน 1,220,000 บาท
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับ

เง ินอุดหนุน 1,220,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าไฟฟ้ าให้ ศู นย์ พัฒน าเ ด็ กเ ล็ ก
งบเง ินอุดหนุน 1,220,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 35,000 บาท
ค่าไฟฟ้า 35,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บาท
-เพือเ ป็ นค่ าจั ดซื อวั สดุคอมพิ ว เตอร ์ ใช้ใ น

ค่าอาหารเสริม (นม) 854,700 บาท
(นม)โรงเรียน ให ้ กับ

เพือเ ป็ นค่ าจั ดซื อวั สดุสํา นักงานตามที
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เง ินเดือน(ฝ่ายประจํา) 1,150,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน 586,720 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
1,315,940 บาท

งบบุคลากร 1,150,940 บาท

โครงการส่งเสริมอาชีพจักสานจากต ้ นคล ้ า 30,000 บาท
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดทํ า

ค่าใช ้ จ่ายเพือจั ดทํ าโคร งการอบร มการจั ก 20,000 บาท
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดทํ าโคร งการ

ค่าใช ้ จ่ายเพือจั ดทํ าโคร งการเพิ มทักษะ 25,000 บาท
 เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดทํ า

5,000 บาท
- เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช่ จ่ายในการจั ดทํ า

ค่าใช ้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท
   -เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นค่ าลงทะ เ บี ยน  เบีย

ค่าใช้สอย 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเ นื องกั บกา ร ปฏิ บัติร าชกา ร ที ไ ม่

งานสว ัสดิการส ั งคมและส ั งคมสงเคราะห์ 110,000 บาท
งบดําเนินงาน 110,000 บาท

ค่าเช่าบ ้ าน 42,000 บาท
-เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นค่ าเ ช่ าบ้ านใ ห้ กั บพน ั กงาน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,000 บาท
- เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าตอบแทนการปฏิ บัติ งาน

ค่าตอบแทนผู ้ ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 10,000 บาท
    -ค่าตอบแทนผู ้ ปฏิบัติราชการอันเป็น

งบดําเนินงาน 61,000 บาท
ค่าตอบแทน 61,000 บาท

เงินเพิมต่ าง ๆของพนักงานจ ้ าง 7,080 บาท
 -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าเ งิ นเ พิ มต่า งๆ  เช่น ค่าครอง

ค่าตอบแทนพนักงานจ ้ าง 311,760 บาท
   -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจ้ างของพน ั กงานจ้ างตาม

เงินเดือนพนักงาน 362,640 บาท
    -เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นเ ดื อนพน ั กงานใ ห้ แก่

งบบุคลากร 681,480 บาท
เง ินเดือน(ฝ่ายประจํา) 681,480 บาท

- 
แผนงานส ังคมสงเคราะห์

งานบริหารท ัวไปเ กี ยวกั บ สั ง คมสงเ ครา ะห์ 742,480 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม 200,000 บาท
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รวม
แผนงานการศาสนาว ัฒนธรรมและน ันทนาการ

งานศาสนาว ัฒนธรรมท้องถิน 50,000 บาท

ค่าใช ้ จ่ายเพือจั ดทํ าโคร งการส่ งเ สร ิ มสุ ขภา พ 40,100 บาท
 -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดทํ า

ค่าใช ้ จ่ายเพือจั ดทํ าโคร งการส่ งเ สร ิ มสุ ขภา พ 28,500 บาท
 -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดทํ า

ค่าใช ้ จ่ายเพือจั ดทํ าโคร งการรณร งค์ การคั ด 50,000 บาท
      เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดทํ า

ค่าใช ้ จ่ายเพือจั ดทํ าโคร งการป้ องกั นและ 25,000 บาท
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ ายค่ าตอบแทนว ิ ทยากร 

ค่าใช้สอย 143,600 บาท
รายจ่ายเกียวเ นื องกั บกา ร ปฏิ บัติร าชกา ร ที ไ ม่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
143,600 บาท

งบดําเนินงาน 143,600 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บาท
      - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ า - อุปกรณ์บันทึก

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,000 บาท
- เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าฟิ วส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 

วัสดุสํานักงาน 40,000 บาท
     -  เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าวั สดุ สํานั กงาน  เช่น 

       - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการ
ค่าว ัสดุ 115,000 บาท

รายจ่ายเกียวเ นื องกั บกา ร ปฏิ บัติร าชกา ร ที ไ ม่
ค่าเดินทางไปราชการในประเทศ 30,000 บาท

    -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าตอบแทนการปฏิ บัติ งาน
ค่าใช้สอย 30,000 บาท

    -
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

ค่าตอบแทน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู ้ ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 10,000 บาท

    -
งบดําเนินงาน 165,000 บาท

    -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าตอบแทนพนั กงานจ้ าง  
เงินเพิมต่ าง ๆของพนักงานจ ้ าง 21,420 บาท

     -เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นปร ะจํ าตํ าแหน่ งของ
ค่าตอบแทนพนักงานจ ้ าง 500,800 บาท

  -เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นเ ดื อนพน ั กงานส่ วน
เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
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จํานวนโครงการวางท่อระบายนําคอนกร ี ตพร ้ อม 218,000 บาท
 -  ขนาด 0.30 

โครงการก่อสร ้ างนําล้ นห้ วยว ั งคํ าตอนบนหมู่ 300,000 บาท
 - เพือก่ อสร ้ างฝา ยนํ าล้น ห้ว ยวั งคําตอนบน  

โครงการก่อสร ้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 บาท
 -เพือก่ อสร ้ างถนน  คสล. สายหน ้ าวัด บ ้ าน

โครงการก่อสร ้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 167,000 บาท
 -เพือก่ อสร ้ างถนน  คสล.หน ้ าบ ้ านนายสวน 

โครงการก่อสร ้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 บาท
 - เพือก่ อสร ้ างถนน  คสล. สายบูรพา - 

โครงการก่อสร ้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 200,000 บาท
 -เพือก่ อสร ้ างถนน  คสล. สายโนนม่วง หมู่

โครงการก่อสร ้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 บาท
 -เพือก่ อสร ้ างถนน  คสล. ซอยวาสนา หมู่ท ี

โครงการก่อสร ้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข ้ าง 300,000 บาท
 -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร ้ างถนนคอนกร ี ตเ สร ิ ม

โครงก่อสร ้ างท่อระบายนําคอนกร ี ตพร ้ อม 82,000 บาท
 -   ขนาด 

ค่าทีดิ นและ สิ งก่อสร ้ าง 3,088,000 บาท
ค่าก่อสร ้ างสิงสาธารณู ปโ ภค

- เพือจ่ ายเ ป็ นค่ า - ไม ้ ต่าง  ๆ - นํามั นทา
งบลงทุน 3,088,000 บาท

ค่าว ัสดุ 50,000 บาท
วัสดุก่อสร ้ าง 50,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 3,138,000 บาท

งบดําเนินงาน 50,000 บาท

โครงการส่งเสริมการท่องเทียว 10,000 บาท
เพือเ ป็ นค่ าใช้ จ่ ายส่ งเ สร ิ มการท่ องเ ที ยว 

ค่าใช้สอย 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเ นื องกั บกา ร ปฏิ บัติร าชกา ร ที ไ ม่

งานวิชาการวางแผนและส่งเสร ิมการท่องเทียว 10,000 บาท
งบดําเนินงาน 10,000 บาท

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช 50,000 บาท
   -อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง

เง ินอุดหนุน 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเง ินอุดหนุน 50,000 บาท
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จํานวนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดล้ อม 10,000 บาท

โครงการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ว ิถี 10,000 บาท
 -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าดํ าเ นิ นโคร งการแปลงสา ธิ ต

โครงการท ้ องถินปลู กป่ าเ ฉลิ มพร ะเ กี ยร ติ “ 10,000 บาท
   -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าดํ าเ นิ นโคร งการท้ องถิ น

โครงการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 10,000 บาท
  - เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าดํ าเ นิ นโคร งการเกษตร

ค่าใช้สอย 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเ นื องกั บกา ร ปฏิ บัติร าชกา ร ที ไ ม่

งานอนุร ั กษ์แหล่งนําและ ป่ าไม้ 50,000 บาท
งบดําเนินงาน 50,000 บาท

ค่าใช ้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 10,000 บาท
 เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าเ ดิ นทา งไปร าชการใน

ค่าใช้สอย 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเ นื องกั บกา ร ปฏิ บัติร าชกา ร ที ไ ม่

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000 บาท
-เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าตอบแทนใ ห้ แก่  พนักงาน

ค่าตอบแทนผู ้ ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 10,000 บาท
    -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจ้ างของพน ั กงานจ้ าง

งบดําเนินงาน 23,000 บาท
ค่าตอบแทน 13,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ ้ าง 238,920 บาท
    -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจ้ างของพน ั กงานจ้ าง

งบบุคลากร 238,920 บาท
เง ินเดือน(ฝ่ายประจํา) 238,920 บาท

 -  
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสร ิมการเกษตร 261,920 บาท

 -เพือซ่ อมแซมร ะบบปร ะปา  หมู่ท ี5  (ตาม
โครงการซ่อมแซมห ้ วยหินหนีบตอนล่าง หมู่ 173,000 บาท

 -   หมู่ท ี5 
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ ้ านหมู่ที 5 30,000 บาท

 -เพือซ่ อมแซมถนนลู กร ั งซอยหนองคู  หมู่
หมู่ที 5 97,000 บาท

 -เพือซ่ อมแซมถนน  คสล.เป็นถนน
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหนองคู หมู่ 133,000 บาท

 - เพือก่ อสร ้ างระบบปร ะปา  หมู่ท ี7  (ตาม
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เป็นถนนแอส 100,000 บาท

โครงการก่อสร ้ างระบบประปาหมู่ที 7 388,000 บาท
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จํานวนเงินช่วยค่าครองชีพผู ้ รับบํานาญ(ชคบ.) 21,080 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข ้ าราชการ 170,000 บาท
    -เพือจ่ ายสมทบกองทุ นบํ าเ หน็ จบํ านาญ

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต. 200,000 บาท
     -เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นสมทบร ะบบ

     -ประมาณการไว ้ เพือจ่ ายใ ห้ เพี ยงพอต่ อ
รายจ่ายตามข ้ อผูกพัน

  -   ประจําปี 
สํารองจ่าย 106,000 บาท

 -  ประจําปี 2564 
เบียยั งชี พผู ้ ป่วยเ อดส์ 30,000 บาท

 -เพือจ่ ายเ บี ยยังชี พผู ้ สูง อายุ ประ จํ าปี 2564 
เบียยั งชี พคนพิ การ 2,204,000 บาท

    -เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นสมทบกองทุ นทดแทน
เบียยั งชี พผู ้ สู งอายุ 7,476,400 บาท

     -เพือจ่ ายสมทบกองทุ นปร ะกั นสั งคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000 บาท

งบกลาง 10,440,480 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 203,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 10,440,480 บาท

งบกลาง 10,440,480 บาท

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจาก 10,000 บาท
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าดํ าเ นิ นโคร งการอนุ รักษ์

    -เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าดํ าเ นิ นโคร งการอนุ รักษ์
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- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ดังนี้

โครงกำรจำ้งเหมำแมบ่ำ้นท ำควำมสะอำด 78,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

โครงกำรจำ้งเหมำบรกิำร 50,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เลำ่เรยีนของบตุรใหแ้ก่
คา่ใชส้อย 555,000 บาท

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นหรอืทีพั่ก
เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก่ พนักงำน
คำ่เชำ่บำ้น 156,000 บำท

     เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนอืน่เป็นกรณี
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท

คา่ตอบแทน 206,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำว
งบด าเนนิงาน 1,183,000 บาท

     -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 60,660 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งปลัด 
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,220,000 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,763,460 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 2,230,800 บำท

เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองคก์รปกครอง 1,800,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำ 172,800 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่

เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษ

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
     - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนประจ ำ

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเดอืน ใหแ้ก ่

งบบคุลากร 6,334,580 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,571,120 บาท

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้ 35,000,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

งานบรหิารท ัว่ไป 8,118,580 บาท

หนำ้ : 1/1
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำคร่ัง

อ ำเภอ เดชอดุม   จังหวดัอบุลรำชธำนี
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รวม
เพือ่ปรับปรุงศำลำอเนกประสงคอ์งคก์ำร

งบรายจา่ยอืน่ 30,000 บาท

คำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรปรับปรุงศำลำอเนกประสงคอ์งคก์ำร 500,000 บำท

เพือ่จัดซือ้พัดลมอตุสำหกรรม 3 ขำ ขนำด 
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 500,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้ม
จัดซือ้พัดลมอตุสำหกรรม 18,000 บำท

ครุภัณฑส์ ำนักงำน

จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้มเอกสำร 40 ชอ่ง 18,000 บำท

งบลงทนุ 536,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 36,000 บาท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 30,000 บำท
     - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้น

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 2,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงคำ่ลงทะเบยีน

คำ่บรกิำรโทรศัพท์ 10,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศัพทท์ีใ่ชใ้นกำร

คำ่ไฟฟ้ำ 100,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำของส ำนักงำน 

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์  
คา่สาธารณูปโภค 142,000 บาท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 
วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและ
วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 
วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000 บำท

"-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้ของทีเ่ป็นวสัดโุดย
วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 20,000 บำท

คา่วสัดุ 280,000 บาท
วสัดสุ ำนักงำน 100,000 บำท

คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท
- คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม (รำยจำ่ยเพือ่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่หรอื 100,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้นำยก 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดโครงกำรอบรมเพิม่ 207,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรอบรมเพิม่

คำ่ใชจ้ำ่ยเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 50,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ลงทะเบยีน เบีย้เลีย้ง 

 - คำ่รับรอง   จ ำนวน  20,000  บำท 
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำแมบ่ำ้นท ำควำม
รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรับรองและพธิกีำร 50,000 บำท
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คา่วสัดุ 100,000 บาท
วสัดสุ ำนักงำน 50,000 บำท

คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรักษำหรอืซอ่มแซม

โครงกำรปรับปรุงแผนทีภ่ำษีและทะเบยีน 250,000 บำท
  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร

โครงกำรจัดเก็บภำษีเคลือ่นที่ 10,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 50,000 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

คา่ใชส้อย 330,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่เชำ่บำ้น 50,000 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 50,000 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนอืน่เป็นกรณี

งบด าเนนิงาน 617,500 บาท

คา่ตอบแทน 110,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 32,940 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพี

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 283,430 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
  - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของ 

เงนิเดอืนพนักงำน 1,265,280 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น

งบบคุลากร 1,623,650 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,623,650 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรสนับสนุน
งานบรหิารงานคลงั 2,266,150 บาท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำร
อดุหนุนสนับสนุนกำรจัดกจิกรรมกิง่กำชำด 15,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรเพิม่
อดุหนุนงำนกำชำดและงำนประจ ำปีใหแ้ก่ 10,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนนส ำนักงำนสง่เสรมิกำรปกครองสว่น 10,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 35,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 35,000 บาท

คำ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ 30,000 บำท
-เพือ่จำ่เป็นคำ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ (ตัง้

รายจา่ยอืน่ 30,000 บาท
รำยจำ่ยอืน่
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คำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

คำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000 บำท

งบลงทนุ 20,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 20,000 บาท

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 20,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและ

คา่วสัดุ 40,000 บาท
วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท

คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม 10,000 บำท
"    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรักษำหรอื

โครงกำรจัดกจิกรรมวนัตอ่ตำ้นยำเสพตดิโลก 10,000 บำท
  - เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรจัด

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 30,000 บำท
 -    เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

คา่ใชส้อย 50,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 9,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก่ พนักงำน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทน

งบด าเนนิงาน 109,000 บาท

คา่ตอบแทน 19,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 10,140 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่งๆ เชน่ เงนิเพิม่

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 350,220 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

งบบคุลากร 360,360 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 360,360 บาท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรักษำหรอืซอ่มแซม
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ 579,360 บาท

คำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพือ่จำ่ยคำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 25,000 บำท

งบลงทนุ 25,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 25,000 บาท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 72,500 บำท
  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้น

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 5,000 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำง

 - เพือ่จำ่ยคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ 
คา่สาธารณูปโภค 77,500 บาท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้ของทีเ่ป็นวสัดโุดย
วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท
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  เพือ่เป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็น

คา่ตอบแทน 105,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

เพือ่เป็นเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีจ่ำ่ยควบกบัเงนิเดอืน
งบด าเนนิงาน 2,244,630 บาท

เพือ่เป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนจำ้งท่ัวไป 
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 10,000 บำท

เพือ่เป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำร
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,122,990 บำท

เพือ่เป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบล 
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,841,460 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 2,456,470 บำท

แผนงานการศกึษา
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 7,306,090 บาท

งบบคุลากร 3,841,460 บาท

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรฝึกซอ้มแผน 26,000 บำท
- เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรฝึกซอ้ม

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรเดนิรณรงค์ 8,000 บำท
เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรป้องกนั

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำร"ตำวเิศษ อบุล 10,000 บำท
- เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำโครงกำร“ตำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดโครงกำรคลองสวยน ้ำใส 5,000 บำท
   - เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำโครงกำรคลอง

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกนัและลดอบุัตเิหตุ 30,000 บำท
- เพือ่ใชจ้ำ่ยเป็นคำ่โครงกำรจัดตัง้จดุ

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกนัและลดอบุัตเิหตุ 30,000 บำท
- เพือ่ใชจ้ำ่ยเป็นคำ่โครงกำรจัดตัง้จดุ

คา่ใชส้อย 109,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 109,000 บาท

งบด าเนนิงาน 109,000 บาท

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเดชอดุม 25,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนตำมโครงกำร

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองจังหวดัอบุลรำชธำนี 20,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูยป้์องกนั

อดุหนุนงบประมำณดำ้นกำรป้องกนัและ 20,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรใหก้ำร

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูยข์อ้มลูขำ่วสำร
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

โครงกำรจัดตัง้ศนูยป์ฏบิัตกิำรร่วมในกำร 25,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 90,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 90,000 บาท
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จ ำนวนคำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสตัว์ 8,400 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ส ำรวจขอ้มลูสตัวแ์ละขึน้

คา่ใชส้อย 44,400 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 353,400 บาท

งบด าเนนิงาน 94,400 บาท

โครงกำรนเิทศกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนศนูย์ 5,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรนเิทศกำร

คา่ใชส้อย 5,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 5,000 บาท

งบด าเนนิงาน 5,000 บาท

เงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรับ 1,220,000 บำท
เงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรับ

เงนิอดุหนนุ 1,220,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำใหศ้นูยพั์ฒนำเด็กเล็ก
งบเงนิอดุหนนุ 1,220,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค 35,000 บาท
คำ่ไฟฟ้ำ 35,000 บำท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท
-เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอรใ์ชใ้น

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 854,700 บำท
เพือ่จัดซือ้อำหำรเสรมิ(นม)โรงเรยีน ใหก้บั

วสัดสุ ำนักงำน 40,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้วสัดสุ ำนักงำนตำมที่

เพือ่เป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์นิ
คา่วสัดุ 934,700 บาท

-คำ่อำหำรกลำงวนัของศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก
คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร
โครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำร 1,089,930 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน 50,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรับรองและพธิกีำร 10,000 บำท
1. เพือ่เป็นคำ่รับรองในกำรตอ้นรับบคุคล

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร
คา่ใชส้อย 1,169,930 บาท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำน
เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 30,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก
คำ่เชำ่บำ้น 60,000 บำท

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท
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จ ำนวนคำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรเพิม่ทักษะ 25,000 บำท
 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโกครงกำรลดขัน้ตอนกำร 5,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ่ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ลงทะเบยีน เบีย้

คา่ใชส้อย 110,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 110,000 บาท

งบด าเนนิงาน 110,000 บาท

คำ่เชำ่บำ้น 42,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นใหก้บัพนักงำน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 9,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท
    -คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็น

งบด าเนนิงาน 61,000 บาท

คา่ตอบแทน 61,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 7,080 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเพิม่ตำ่งๆ เชน่ คำ่

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 311,760 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

เงนิเดอืนพนักงำน 362,640 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนใหแ้ก่

งบบคุลากร 681,480 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 681,480 บาท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็น
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 742,480 บาท

เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

เงนิอดุหนุนส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำม 200,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 200,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 200,000 บาท

จัดซือ้เครือ่งพน่หมอกควนั 59,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งพน่หมอกควนั  

คา่ครภุณัฑ์ 59,000 บาท
ครุภัณฑว์ทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้น ้ำยำเคมพีน่
งบลงทนุ 59,000 บาท

คา่วสัดุ 50,000 บาท
วสัดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ 50,000 บำท

โครงกำรขับเคลือ่นโครงกำรสตัวป์ลอดโรค 36,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุข
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จ ำนวนคำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพ 28,500 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรรณรงคก์ำรคัด 50,000 บำท
      เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรป้องกนัและ 25,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยคำ่ตอบแทน

คา่ใชส้อย 143,600 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็ง 143,600 บาท

งบด าเนนิงาน 143,600 บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท
      - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ - อปุกรณ์บันทกึ

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 35,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ฟิวส ์เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ 

วสัดสุ ำนักงำน 40,000 บำท
     -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนักงำน เชน่ 

       - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
คา่วสัดุ 115,000 บาท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่เดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 30,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน
คา่ใชส้อย 30,000 บาท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ผลตอบแทนอืน่เป็น
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

คา่ตอบแทน 20,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพี
งบด าเนนิงาน 165,000 บาท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 21,420 บำท

     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของ
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 500,800 บำท

  -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,150,940 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 586,720 บำท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,315,940 บาท

งบบคุลากร 1,150,940 บาท

โครงกำรสง่เสรมิอำชพีจักสำนจำกตน้คลำ้ 30,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรอบรมกำรจัก 20,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ
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คำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรกอ่สรำ้งระบบประปำ หมูท่ี ่7 388,000 บำท

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตีพรอ้ม 218,000 บำท
 -เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตี ขนำด 0.30 

โครงกำรกอ่สรำ้งน ้ำลน้หว้ยวงัค ำตอนบน หมู่ 300,000 บำท
 - เพือ่กอ่สรำ้งฝำยน ้ำลน้หว้ยวงัค ำตอนบน 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยหนำ้วดั บำ้น

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 167,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล.หนำ้บำ้นนำยสวน 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 - เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยบรูพำ - 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสำย 200,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยโนนมว่ง หมู่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. ซอยวำสนำ หมูท่ี ่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กขำ้ง 300,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิ

โครงกอ่สรำ้งทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตีพรอ้ม 82,000 บำท
 - เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตี ขนำด 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 3,088,000 บาท
คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ - ไมต้ำ่งๆ  - น ้ำมันทำ
งบลงทนุ 3,088,000 บาท

คา่วสัดุ 50,000 บาท
วสัดกุอ่สรำ้ง 50,000 บำท

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 3,138,000 บาท

งบด าเนนิงาน 50,000 บาท

โครงกำรสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว 10,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว 

คา่ใชส้อย 10,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 10,000 บาท

งบด าเนนิงาน 10,000 บาท

อดุหนุนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมอืงเดช 50,000 บำท
   -อดุหนุนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมอืง

เงนิอดุหนนุ 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ 50,000 บาท

งบเงนิอดุหนนุ 50,000 บาท

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพ 40,100 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง 10,440,480 บาท

งบกลาง 10,440,480 บาท

โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพชือนั 10,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์

โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิง่แวดลอ้ม 10,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์

โครงกำรแปลงสำธติเกษตรอนิทรยีว์ถิี 10,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรแปลง

โครงกำรทอ้งถิน่ปลกูป่ำเฉลมิพระเกยีรต ิ“   10,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรทอ้งถิน่

โครงกำรเกษตรอนิทรยีป์ลอดสำรพษิ 10,000 บำท
  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรเกษตร

คา่ใชส้อย 50,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานอนรุกัษแ์หลง่น า้และป่าไม้ 50,000 บาท

งบด าเนนิงาน 50,000 บาท

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 10,000 บำท
 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

คา่ใชส้อย 10,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 3,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก่ พนักงำน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

งบด าเนนิงาน 23,000 บาท

คา่ตอบแทน 13,000 บาท

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 238,920 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

งบบคุลากร 238,920 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 238,920 บาท

 -เพือ่ซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้หว้ยหนิหนบี 
แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 261,920 บาท

 -เพือ่ซอ่มแซมระบบประปำ หมูท่ี ่5  (ตำม
โครงกำรซอ่มแซมหว้ยหนิหนบี ตอนลำ่ง หมู่ 173,000 บำท

 - เพือ่ซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้วงัเกิง้ หมูท่ี ่5 
โครงกำรซอ่มแซมระบบประปำหมูบ่ำ้น หมูท่ี ่5 30,000 บำท

 -เพือ่ซอ่มแซมถนนลกูรังซอยหนองคู หมู่
โครงกำรซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้วงัเกิง้ หมูท่ี ่5 97,000 บำท

 -เพือ่ซอ่มแซมถนน คสล.เป็นถนน
โครงกำรซอ่มแซมถนนลกูรังซอยหนองค ู 133,000 บำท

 - เพือ่กอ่สรำ้งระบบประปำ หมูท่ี ่7  (ตำม
โครงกำรซอ่มแซมถนน คสล. เป็นถนนแอส 100,000 บำท
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จ ำนวนเงนิชว่ยคำ่ครองชพีผูรั้บบ ำนำญ (ชคบ.) 21,080 บำท

เงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 170,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญ

เงนิสมทบกองทนุหลักประกนัสขุภำพ อบต. 200,000 บำท
     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบระบบ

     -ประมำณกำรไวเ้พือ่จำ่ยใหเ้พยีงพอตอ่
รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพัน

  -เพือ่จำ่ยเบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส ์ ประจ ำปี 
ส ำรองจำ่ย 106,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเบีย้ยงัชพีผูพ้กิำร ประจ ำปี 2564 
เบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 30,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยปุระจ ำปี 2564 
เบีย้ยงัชพีคนพกิำร 2,204,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุทดแทน
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุ 7,476,400 บำท

     -เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุประกนัสงัคม
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 30,000 บำท

งบกลาง 10,440,480 บาท
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 203,000 บำท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำคร่ัง

อ ำเภอ เดชอดุม   จังหวดัอบุลรำชธำนี

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้ 35,000,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

งานบรหิารท ัว่ไป 8,118,580 บาท

งบบคุลากร 6,334,580 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,571,120 บาท
เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเดอืน ใหแ้ก ่
เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

     - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนประจ ำ
เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษ
เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำ 172,800 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่
เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองคก์รปกครอง 1,800,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,763,460 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 2,230,800 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งปลดั 
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,220,000 บำท

     -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 60,660 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำว
งบด าเนนิงาน 1,183,000 บาท

คา่ตอบแทน 206,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

     เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนอืน่เป็นกรณี
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน
คำ่เชำ่บำ้น 156,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นหรอืทีพั่ก
เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เลำ่เรยีนของบตุรใหแ้ก่
คา่ใชส้อย 555,000 บาท
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

โครงกำรจำ้งเหมำบรกิำร 50,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่ง  ๆดงันี้

โครงกำรจำ้งเหมำแมบ่ำ้นท ำควำมสะอำด 78,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำแมบ่ำ้นท ำควำม
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รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรับรองและพธิกีำร 50,000 บำท
 - คำ่รับรอง   จ ำนวน  20,000  บำท 

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 50,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ลงทะเบยีน เบีย้เลีย้ง 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดโครงกำรอบรมเพิม่ 207,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรอบรมเพิม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่หรอื 100,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้นำยก 

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท
- คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม (รำยจำ่ยเพือ่

คา่วสัดุ 280,000 บาท
วสัดสุ ำนักงำน 100,000 บำท

"-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้ของทีเ่ป็นวสัดโุดย
วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 20,000 บำท

  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 
วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและ
วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและ
วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์ 
คา่สาธารณูปโภค 142,000 บาท
คำ่ไฟฟ้ำ 100,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำของส ำนักงำน 
คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศพัทท์ีใ่ชใ้นกำร
คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 2,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงคำ่ลงทะเบยีน
คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 30,000 บำท

     - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้น
งบลงทนุ 536,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 36,000 บาท
ครภัุณฑส์ ำนักงำน

จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้มเอกสำร 40 ชอ่ง 18,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้ม

จัดซือ้พัดลมอตุสำหกรรม 18,000 บำท
เพือ่จัดซือ้พัดลมอตุสำหกรรม 3 ขำ ขนำด 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 500,000 บาท
คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรปรับปรงุศำลำอเนกประสงคอ์งคก์ำร 500,000 บำท
เพือ่ปรับปรงุศำลำอเนกประสงคอ์งคก์ำร

งบรายจา่ยอืน่ 30,000 บาท

รายจา่ยอืน่ 30,000 บาท
รำยจำ่ยอืน่
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คำ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ 30,000 บำท
-เพือ่จำ่เป็นคำ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ (ตัง้

งบเงนิอดุหนนุ 35,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 35,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนนส ำนักงำนสง่เสรมิกำรปกครองสว่น 10,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรเพิม่

อดุหนุนงำนกำชำดและงำนประจ ำปีใหแ้ก่ 10,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำร

อดุหนุนสนับสนุนกำรจัดกจิกรรมกิง่กำชำด 15,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำร

งานบรหิารงานคลงั 2,266,150 บาท

งบบคุลากร 1,623,650 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,623,650 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 1,265,280 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของ 
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 283,430 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 32,940 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพี
งบด าเนนิงาน 617,500 บาท

คา่ตอบแทน 110,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 50,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำร
คำ่เชำ่บำ้น 50,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำน
คา่ใชส้อย 330,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 50,000 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

โครงกำรจัดเก็บภำษีเคลือ่นที่ 10,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร

โครงกำรปรับปรงุแผนทีภ่ำษีและทะเบยีน 250,000 บำท
  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอื

คา่วสัดุ 100,000 บาท
วสัดสุ ำนักงำน 50,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้ของทีเ่ป็นวสัดโุดย
วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยคำ่วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ 
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คา่สาธารณูปโภค 77,500 บาท
คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำง
คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 72,500 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้น
งบลงทนุ 25,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 25,000 บาท
คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์

เพือ่จำ่ยคำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์ 25,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอืซอ่มแซม

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ 579,360 บาท

งบบคุลากร 360,360 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 360,360 บาท
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 350,220 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 10,140 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่ง  ๆเชน่ เงนิ
งบด าเนนิงาน 109,000 บาท

คา่ตอบแทน 19,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทน
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 9,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน
คา่ใชส้อย 50,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 30,000 บำท
 -    เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

โครงกำรจัดกจิกรรมวนัตอ่ตำ้นยำเสพตดิโลก 10,000 บำท
  - เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรจัด

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 10,000 บำท
"    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอื

คา่วสัดุ 40,000 บาท
วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 20,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและ

งบลงทนุ 20,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 20,000 บาท
คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์ 20,000 บำท
งบเงนิอดุหนนุ 90,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 90,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

โครงกำรจัดตัง้ศนูยป์ฏบิัตกิำรรว่มในกำร 25,000 บำท
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-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูยข์อ้มลู
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนุนงบประมำณดำ้นกำรป้องกนัและ 20,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรให ้

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองจังหวดัอบุลรำชธำนี 20,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูยป้์องกนั

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเดชอดุม 25,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนตำมโครงกำร

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 109,000 บาท

งบด าเนนิงาน 109,000 บาท

คา่ใชส้อย 109,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกนัและลดอบุัตเิหตุ 30,000 บำท
- เพือ่ใชจ้ำ่ยเป็นคำ่โครงกำรจัดตัง้จดุ

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกนัและลดอบุัตเิหตุ 30,000 บำท
- เพือ่ใชจ้ำ่ยเป็นคำ่โครงกำรจัดตัง้จดุ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดโครงกำรคลองสวยน ้ำใส 5,000 บำท
   - เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำโครงกำรคลอง

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำร"ตำวเิศษ อบุล 10,000 บำท
- เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำโครงกำร“ตำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรเดนิรณรงค์ 8,000 บำท
เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรป้องกนั

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรฝึกซอ้มแผน 26,000 บำท
- เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรฝึกซอ้ม

แผนงานการศกึษา
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 7,306,090 บาท

งบบคุลากร 3,841,460 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,841,460 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 2,456,470 บำท

เพือ่เป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เพือ่เป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำร
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,122,990 บำท

เพือ่เป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนจำ้งท่ัวไป 
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 10,000 บำท

เพือ่เป็นเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีจ่ำ่ยควบกบั
งบด าเนนิงาน 2,244,630 บาท

คา่ตอบแทน 105,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

  เพือ่เป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็น
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก
คำ่เชำ่บำ้น 60,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำน
เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 30,000 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร
คา่ใชส้อย 1,169,930 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรับรองและพธิกีำร 10,000 บำท

1. เพือ่เป็นคำ่รับรองในกำรตอ้นรับบคุคล
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน 50,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร

โครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำร 1,089,930 บำท
-คำ่อำหำรกลำงวนัของศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิ

คา่วสัดุ 934,700 บาท
วสัดสุ ำนักงำน 40,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้วสัดสุ ำนักงำนตำมที่
คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 854,700 บำท

เพือ่จัดซือ้อำหำรเสรมิ(นม)โรงเรยีน ใหก้บั
วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท

-เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอรใ์ชใ้น
คา่สาธารณูปโภค 35,000 บาท
คำ่ไฟฟ้ำ 35,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำใหศ้นูยพั์ฒนำเด็ก
งบเงนิอดุหนนุ 1,220,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 1,220,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

เงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรับ 1,220,000 บำท
เงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรับ

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 5,000 บาท

งบด าเนนิงาน 5,000 บาท

คา่ใชส้อย 5,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

โครงกำรนเิทศกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนศนูย์ 5,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรนเิทศกำร

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 353,400 บาท

งบด าเนนิงาน 94,400 บาท

คา่ใชส้อย 44,400 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสตัว์ 8,400 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ส ำรวจขอ้มลูสตัวแ์ละขึน้

โครงกำรขบัเคลือ่นโครงกำรสตัวป์ลอดโรค 36,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุข

คา่วสัดุ 50,000 บาท
วสัดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ 50,000 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้น ้ำยำเคมพีน่



หนำ้ : 1/1

วนัทีพ่มิพ ์: 26/1/2564  10:59:30

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

งบลงทนุ 59,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 59,000 บาท
ครภัุณฑว์ทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์

จัดซือ้เครือ่งพน่หมอกควนั 59,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งพน่หมอกควนั  

งบเงนิอดุหนนุ 200,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 200,000 บาท
เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

เงนิอดุหนุนส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำม 200,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็น

แผนงานสงัคมสงเคราะห์
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 742,480 บาท

งบบคุลากร 681,480 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 681,480 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 362,640 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนใหแ้ก่
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 311,760 บำท

   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 7,080 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเพิม่ตำ่ง  ๆเชน่ คำ่
งบด าเนนิงาน 61,000 บาท

คา่ตอบแทน 61,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

    -คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็น
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 9,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน
คำ่เชำ่บำ้น 42,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นใหก้บัพนักงำน
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 110,000 บาท

งบด าเนนิงาน 110,000 บาท

คา่ใชส้อย 110,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ลงทะเบยีน เบีย้

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโกครงกำรลดขัน้ตอน 5,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ่ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรเพิม่ทักษะ 25,000 บำท
 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรอบรมกำรจัก 20,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

โครงกำรสง่เสรมิอำชพีจักสำนจำกตน้คลำ้ 30,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,315,940 บาท
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งบบคุลากร 1,150,940 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,150,940 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 586,720 บำท

  -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของ
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 500,800 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 21,420 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพี
งบด าเนนิงาน 165,000 บาท

คา่ตอบแทน 20,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ผลตอบแทนอืน่เป็น
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน
คา่ใชส้อย 30,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่เดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 30,000 บำท
       - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

คา่วสัดุ 115,000 บาท
วสัดสุ ำนักงำน 40,000 บำท

     -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนักงำน เชน่ 
วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 35,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ฟิวส ์เข็มขดัรัดสำยไฟฟ้ำ 
วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท

      - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ - อปุกรณ์บันทกึ
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็ง 143,600 บาท

งบด าเนนิงาน 143,600 บาท

คา่ใชส้อย 143,600 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรป้องกนัและ 25,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยคำ่ตอบแทน

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรรณรงคก์ำรคดั 50,000 บำท
      เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพ 28,500 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพ 40,100 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ 50,000 บาท

งบเงนิอดุหนนุ 50,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 50,000 บาท
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เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนุนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมอืงเดช 50,000 บำท
   -อดุหนุนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมอืง

งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 10,000 บาท

งบด าเนนิงาน 10,000 บาท

คา่ใชส้อย 10,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

โครงกำรสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว 10,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 3,138,000 บาท

งบด าเนนิงาน 50,000 บาท

คา่วสัดุ 50,000 บาท
วสัดกุอ่สรำ้ง 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ - ไมต้ำ่งๆ  - น ้ำมนัทำ
งบลงทนุ 3,088,000 บาท

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 3,088,000 บาท
คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

โครงกอ่สรำ้งทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตีพรอ้ม 82,000 บำท
 - เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตี ขนำด 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กขำ้ง 300,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิ

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. ซอยวำสนำ หมู่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 200,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยโนนมว่ง หมู่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 - เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยบรูพำ - 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 167,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล.หนำ้บำ้นนำยสวน 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยหนำ้วดั บำ้น

โครงกำรกอ่สรำ้งน ้ำลน้หว้ยวงัค ำตอนบน หมู่ 300,000 บำท
 - เพือ่กอ่สรำ้งฝำยน ้ำลน้หว้ยวงัค ำ

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตีพรอ้ม 218,000 บำท
 -เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตี ขนำด 

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรกอ่สรำ้งระบบประปำ หมูท่ี ่7 388,000 บำท
 - เพือ่กอ่สรำ้งระบบประปำ หมูท่ี ่7  (ตำม

โครงกำรซอ่มแซมถนน คสล. เป็นถนนแอส 100,000 บำท
 -เพือ่ซอ่มแซมถนน คสล.เป็นถนน

โครงกำรซอ่มแซมถนนลกูรังซอยหนองค ู 133,000 บำท
 -เพือ่ซอ่มแซมถนนลกูรังซอยหนองค ูหมู่

โครงกำรซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้วงัเกิง้ หมูท่ี ่5 97,000 บำท
 - เพือ่ซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้วงัเกิง้ หมูท่ี ่5 
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โครงกำรซอ่มแซมระบบประปำหมูบ่ำ้น หมูท่ี ่5 30,000 บำท
 -เพือ่ซอ่มแซมระบบประปำ หมูท่ี ่5  (ตำม

โครงกำรซอ่มแซมหว้ยหนิหนบี ตอนลำ่ง หมู่ 173,000 บำท
 -เพือ่ซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้หว้ยหนิหนบี 

แผนงานการเกษตร
งานสง่เสรมิการเกษตร 261,920 บาท

งบบคุลากร 238,920 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 238,920 บาท
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 238,920 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
งบด าเนนิงาน 23,000 บาท

คา่ตอบแทน 13,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 3,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน
คา่ใชส้อย 10,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 10,000 บำท
 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

งานอนรุกัษแ์หลง่น า้และป่าไม้ 50,000 บาท

งบด าเนนิงาน 50,000 บาท

คา่ใชส้อย 50,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

โครงกำรเกษตรอนิทรยีป์ลอดสำรพษิ 10,000 บำท
  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรเกษตร

โครงกำรทอ้งถิน่ปลกูป่ำเฉลมิพระเกยีรต ิ“   10,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรทอ้งถิน่

โครงกำรแปลงสำธติเกษตรอนิทรยีว์ถิี 10,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรแปลง

โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิง่แวดลอ้ม 10,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์

โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพชือนั 10,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 10,440,480 บาท

งบกลาง 10,440,480 บาท

งบกลาง 10,440,480 บาท
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 203,000 บำท

     -เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุประกนัสงัคม
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 30,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุทดแทน
เบีย้ยังชพีผูส้งูอำยุ 7,476,400 บำท

 -เพือ่จำ่ยเบีย้ยังชพีผูส้งูอำยปุระจ ำปี 
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เบีย้ยังชพีคนพกิำร 2,204,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเบีย้ยังชพีผูพ้กิำร ประจ ำปี 2564 

เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ 30,000 บำท
  -เพือ่จำ่ยเบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส ์ ประจ ำปี 

ส ำรองจำ่ย 106,000 บำท
     -ประมำณกำรไวเ้พือ่จำ่ยใหเ้พยีงพอตอ่

รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพัน

เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ อบต. 200,000 บำท
     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบระบบ

เงนิชว่ยคำ่ครองชพีผูรั้บบ ำนำญ (ชคบ.) 21,080 บำท

เงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 170,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญ
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำคร่ัง

อ ำเภอ เดชอดุม   จังหวัดอบุลรำชธำนี

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้ 35,000,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

งานบรหิารท ัว่ไป 8,118,580 บาท
งบบคุลากร 6,334,580 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,571,120 บาท
เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเดอืน ใหแ้ก ่
เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

     - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนประจ ำ
เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษ
เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำ 172,800 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่
เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองคก์รปกครอง 1,800,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,763,460 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 2,230,800 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งปลัด 
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,220,000 บำท

     -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 60,660 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำว
งบด าเนนิงาน 1,183,000 บาท
คา่ตอบแทน 206,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

     เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนอืน่เป็นกรณี
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน
คำ่เชำ่บำ้น 156,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นหรอืทีพั่ก
เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เลำ่เรยีนของบตุรใหแ้ก่
คา่ใชส้อย 555,000 บาท
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

โครงกำรจำ้งเหมำบรกิำร 50,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ดังนี้

โครงกำรจำ้งเหมำแมบ่ำ้นท ำควำมสะอำด 78,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำแมบ่ำ้นท ำควำม
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รำยจำ่ยเกีย่วกับกำรรับรองและพธิกีำร 50,000 บำท
 - คำ่รับรอง   จ ำนวน  20,000  บำท 

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 50,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ลงทะเบยีน เบีย้เลีย้ง 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดโครงกำรอบรมเพิม่ 207,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรอบรมเพิม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่หรอื 100,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้นำยก 

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท
- คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม (รำยจำ่ยเพือ่

คา่วสัดุ 280,000 บาท
วัสดสุ ำนักงำน 100,000 บำท

"-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้ของทีเ่ป็นวัสดโุดย
วัสดงุำนบำ้นงำนครัว 20,000 บำท

  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วัสดงุำนบำ้นงำนครัว 
วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและ
วัสดโุฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วัสดโุฆษณำและ
วัสดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วัสดคุอมพวิเตอร ์ 
คา่สาธารณูปโภค 142,000 บาท
คำ่ไฟฟ้ำ 100,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำของส ำนักงำน 
คำ่บรกิำรโทรศัพท์ 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศัพทท์ีใ่ชใ้นกำร
คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 2,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงคำ่ลงทะเบยีน
คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 30,000 บำท

     - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้น
งบลงทนุ 536,000 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 36,000 บาท
ครภัุณฑส์ ำนักงำน

จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้มเอกสำร 40 ชอ่ง 18,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้ม

จัดซือ้พัดลมอตุสำหกรรม 18,000 บำท
เพือ่จัดซือ้พัดลมอตุสำหกรรม 3 ขำ ขนำด 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 500,000 บาท
คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรปรับปรงุศำลำอเนกประสงคอ์งคก์ำร 500,000 บำท
เพือ่ปรับปรงุศำลำอเนกประสงคอ์งคก์ำร

งบรายจา่ยอืน่ 30,000 บาท
รายจา่ยอืน่ 30,000 บาท
รำยจำ่ยอืน่
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คำ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ 30,000 บำท
-เพือ่จำ่เป็นคำ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ (ตัง้

งบเงนิอดุหนนุ 35,000 บาท
เงนิอดุหนนุ 35,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนนส ำนักงำนสง่เสรมิกำรปกครองสว่น 10,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรเพิม่

อดุหนุนงำนกำชำดและงำนประจ ำปีใหแ้ก่ 10,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำร

อดุหนุนสนับสนุนกำรจัดกจิกรรมกิง่กำชำด 15,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรสนับสนุน

งานบรหิารงานคลงั 2,266,150 บาท
งบบคุลากร 1,623,650 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,623,650 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 1,265,280 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของ 
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 283,430 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 32,940 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพี
งบด าเนนิงาน 617,500 บาท
คา่ตอบแทน 110,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 50,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำร
คำ่เชำ่บำ้น 50,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำน
คา่ใชส้อย 330,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 50,000 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

โครงกำรจัดเก็บภำษีเคลือ่นที่ 10,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร

โครงกำรปรับปรงุแผนทีภ่ำษีและทะเบยีน 250,000 บำท
  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอื

คา่วสัดุ 100,000 บาท
วัสดสุ ำนักงำน 50,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้ของทีเ่ป็นวัสดโุดย
วัสดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยคำ่วัสดคุอมพวิเตอร ์เชน่ 
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คา่สาธารณูปโภค 77,500 บาท
คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำง
คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 72,500 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้น
งบลงทนุ 25,000 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 25,000 บาท
คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์

เพือ่จำ่ยคำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์ 25,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอืซอ่มแซม

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ 579,360 บาท
งบบคุลากร 360,360 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 360,360 บาท
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 350,220 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 10,140 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่งๆ เชน่ เงนิ
งบด าเนนิงาน 109,000 บาท
คา่ตอบแทน 19,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทน
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 9,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน
คา่ใชส้อย 50,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 30,000 บำท
 -    เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

โครงกำรจัดกจิกรรมวันตอ่ตำ้นยำเสพตดิโลก 10,000 บำท
  - เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรจัด

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 10,000 บำท
"    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอื

คา่วสัดุ 40,000 บาท
วัสดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท
วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 20,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและ
งบลงทนุ 20,000 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 20,000 บาท
คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์ 20,000 บำท
งบเงนิอดุหนนุ 90,000 บาท
เงนิอดุหนนุ 90,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

โครงกำรจัดตัง้ศนูยป์ฏบิตักิำรรว่มในกำร 25,000 บำท
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-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูยข์อ้มลู
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนุนงบประมำณดำ้นกำรป้องกันและ 20,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรให ้

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองจังหวัดอบุลรำชธำนี 20,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูยป้์องกัน

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเดชอดุม 25,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนตำมโครงกำร

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 109,000 บาท
งบด าเนนิงาน 109,000 บาท
คา่ใชส้อย 109,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกันและลดอบุตัเิหตุ 30,000 บำท
- เพือ่ใชจ้ำ่ยเป็นคำ่โครงกำรจัดตัง้จดุ

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกันและลดอบุตัเิหตุ 30,000 บำท
- เพือ่ใชจ้ำ่ยเป็นคำ่โครงกำรจัดตัง้จดุ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดโครงกำรคลองสวยน ้ำใส 5,000 บำท
   - เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำโครงกำรคลอง

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำร"ตำวเิศษ อบุล 10,000 บำท
- เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำโครงกำร“ตำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรเดนิรณรงค์ 8,000 บำท
เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรป้องกัน

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรฝึกซอ้มแผน 26,000 บำท
- เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรฝึกซอ้ม

แผนงานการศกึษา
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 7,306,090 บาท
งบบคุลากร 3,841,460 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,841,460 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 2,456,470 บำท

เพือ่เป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เพือ่เป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำร
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,122,990 บำท

เพือ่เป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนจำ้งท่ัวไป 
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 10,000 บำท

เพือ่เป็นเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีจ่ำ่ยควบกับ
งบด าเนนิงาน 2,244,630 บาท
คา่ตอบแทน 105,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

  เพือ่เป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็น
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอก
คำ่เชำ่บำ้น 60,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำน
เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร
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คา่ใชส้อย 1,169,930 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วกับกำรรับรองและพธิกีำร 10,000 บำท

1. เพือ่เป็นคำ่รับรองในกำรตอ้นรับบคุคล
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน 50,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร

โครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำร 1,089,930 บำท
-คำ่อำหำรกลำงวันของศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิ

คา่วสัดุ 934,700 บาท
วัสดสุ ำนักงำน 40,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้วัสดสุ ำนักงำนตำมที่
คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 854,700 บำท

เพือ่จัดซือ้อำหำรเสรมิ(นม)โรงเรยีน ใหก้ับ
วัสดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท

-เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้วัสดคุอมพวิเตอรใ์ชใ้น
คา่สาธารณูปโภค 35,000 บาท
คำ่ไฟฟ้ำ 35,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำใหศ้นูยพั์ฒนำเด็ก
งบเงนิอดุหนนุ 1,220,000 บาท
เงนิอดุหนนุ 1,220,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

เงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวันส ำหรับ 1,220,000 บำท
เงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวันส ำหรับ

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 5,000 บาท
งบด าเนนิงาน 5,000 บาท
คา่ใชส้อย 5,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

โครงกำรนเิทศกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนศนูย์ 5,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรนเิทศกำร

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 353,400 บาท
งบด าเนนิงาน 94,400 บาท
คา่ใชส้อย 44,400 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสัตว์ 8,400 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ส ำรวจขอ้มลูสัตวแ์ละขึน้

โครงกำรขับเคลือ่นโครงกำรสัตวป์ลอดโรค 36,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วัคซนีป้องกันโรคพษิสนัุข

คา่วสัดุ 50,000 บาท
วัสดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ 50,000 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้น ้ำยำเคมพี่น
งบลงทนุ 59,000 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 59,000 บาท
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ครภัุณฑว์ทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์

จัดซือ้เครือ่งพ่นหมอกควัน 59,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งพ่นหมอกควัน  

งบเงนิอดุหนนุ 200,000 บาท
เงนิอดุหนนุ 200,000 บาท
เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

เงนิอดุหนุนส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำม 200,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็น

แผนงานสงัคมสงเคราะห์
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 742,480 บาท
งบบคุลากร 681,480 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 681,480 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 362,640 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนใหแ้ก่
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 311,760 บำท

   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 7,080 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเพิม่ตำ่งๆ เชน่ คำ่
งบด าเนนิงาน 61,000 บาท
คา่ตอบแทน 61,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

    -คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็น
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 9,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำน
คำ่เชำ่บำ้น 42,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นใหก้ับพนักงำน
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 110,000 บาท
งบด าเนนิงาน 110,000 บาท
คา่ใชส้อย 110,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ลงทะเบยีน เบีย้

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโกครงกำรลดขัน้ตอน 5,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ่ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรเพิม่ทักษะ 25,000 บำท
 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรอบรมกำรจัก 20,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

โครงกำรสง่เสรมิอำชพีจักสำนจำกตน้คลำ้ 30,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,315,940 บาท
งบบคุลากร 1,150,940 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,150,940 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 586,720 บำท
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  -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของ
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 500,800 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 21,420 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพี
งบด าเนนิงาน 165,000 บาท
คา่ตอบแทน 20,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ผลตอบแทนอืน่เป็น
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำน
คา่ใชส้อย 30,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่เดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 30,000 บำท
       - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

คา่วสัดุ 115,000 บาท
วัสดสุ ำนักงำน 40,000 บำท

     -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วัสดสุ ำนักงำน เชน่ 
วัสดไุฟฟ้ำและวทิยุ 35,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ฟิวส ์เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ 
วัสดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท

      - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ - อปุกรณ์บนัทกึ
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็ง 143,600 บาท
งบด าเนนิงาน 143,600 บาท
คา่ใชส้อย 143,600 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรป้องกันและ 25,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยคำ่ตอบแทน

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรรณรงคก์ำรคัด 50,000 บำท
      เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพ 28,500 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพ 40,100 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ 50,000 บาท
งบเงนิอดุหนนุ 50,000 บาท
เงนิอดุหนนุ 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนุนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมอืงเดช 50,000 บำท
   -อดุหนุนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมอืง

งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 10,000 บาท
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งบด าเนนิงาน 10,000 บาท
คา่ใชส้อย 10,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

โครงกำรสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว 10,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 3,138,000 บาท
งบด าเนนิงาน 50,000 บาท
คา่วสัดุ 50,000 บาท
วัสดกุอ่สรำ้ง 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ - ไมต้ำ่งๆ  - น ้ำมันทำ
งบลงทนุ 3,088,000 บาท
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 3,088,000 บาท
คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

โครงกอ่สรำ้งทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตีพรอ้ม 82,000 บำท
 - เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตี ขนำด 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กขำ้ง 300,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิ

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. ซอยวำสนำ หมู่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 200,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยโนนมว่ง หมู่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 - เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยบรูพำ - 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 167,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล.หนำ้บำ้นนำยสวน 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยหนำ้วัด บำ้น

โครงกำรกอ่สรำ้งน ้ำลน้หว้ยวังค ำตอนบน หมู่ 300,000 บำท
 - เพือ่กอ่สรำ้งฝำยน ้ำลน้หว้ยวังค ำ

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตีพรอ้ม 218,000 บำท
 -เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตี ขนำด 

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรกอ่สรำ้งระบบประปำ หมูท่ี ่7 388,000 บำท
 - เพือ่กอ่สรำ้งระบบประปำ หมูท่ี ่7  (ตำม

โครงกำรซอ่มแซมถนน คสล. เป็นถนนแอส 100,000 บำท
 -เพือ่ซอ่มแซมถนน คสล.เป็นถนน

โครงกำรซอ่มแซมถนนลกูรังซอยหนองคู 133,000 บำท
 -เพือ่ซอ่มแซมถนนลกูรังซอยหนองค ูหมู่

โครงกำรซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้วังเกิง้ หมูท่ี ่5 97,000 บำท
 - เพือ่ซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้วังเกิง้ หมูท่ี ่5 

โครงกำรซอ่มแซมระบบประปำหมูบ่ำ้น หมูท่ี ่5 30,000 บำท
 -เพือ่ซอ่มแซมระบบประปำ หมูท่ี ่5  (ตำม

โครงกำรซอ่มแซมหว้ยหนิหนีบ ตอนลำ่ง 173,000 บำท
 -เพือ่ซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้หว้ยหนิหนีบ 
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แผนงานการเกษตร
งานสง่เสรมิการเกษตร 261,920 บาท
งบบคุลากร 238,920 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 238,920 บาท
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 238,920 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
งบด าเนนิงาน 23,000 บาท
คา่ตอบแทน 13,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 3,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน
คา่ใชส้อย 10,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 10,000 บำท
 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

งานอนรุกัษแ์หลง่น า้และป่าไม้ 50,000 บาท
งบด าเนนิงาน 50,000 บาท
คา่ใชส้อย 50,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

โครงกำรเกษตรอนิทรยีป์ลอดสำรพษิ 10,000 บำท
  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรเกษตร

โครงกำรทอ้งถิน่ปลกูป่ำเฉลมิพระเกยีรต ิ“   10,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรทอ้งถิน่

โครงกำรแปลงสำธติเกษตรอนิทรยีว์ถิี 10,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรแปลง

โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิง่แวดลอ้ม 10,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์

โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพชือัน 10,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 10,440,480 บาท
งบกลาง 10,440,480 บาท
งบกลาง 10,440,480 บาท
เงนิสมทบกองทนุประกันสังคม 203,000 บำท

     -เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุประกันสังคม
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 30,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุทดแทน
เบีย้ยังชพีผูส้งูอำยุ 7,476,400 บำท

 -เพือ่จำ่ยเบีย้ยังชพีผูส้งูอำยปุระจ ำปี 
เบีย้ยังชพีคนพกิำร 2,204,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเบีย้ยังชพีผูพ้กิำร ประจ ำปี 2564 
เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ 30,000 บำท

  -เพือ่จำ่ยเบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส ์ ประจ ำปี 
ส ำรองจำ่ย 106,000 บำท
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     -ประมำณกำรไวเ้พือ่จำ่ยใหเ้พยีงพอตอ่
รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพัน

เงนิสมทบกองทนุหลักประกันสขุภำพ อบต. 200,000 บำท
     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบระบบ

เงนิชว่ยคำ่ครองชพีผูรั้บบ ำนำญ (ชคบ.) 21,080 บำท

เงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 170,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญ
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     เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนอืน่เป็นกรณี

คา่ตอบแทน 206,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำว
งบด าเนนิงาน 1,183,000 บาท

     -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 60,660 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งปลัด 

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,220,000 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,763,460 บาท

เงนิเดอืนพนักงำน 2,230,800 บำท

เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

1,800,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำ
นำยกเทศมนตร ีนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล

172,800 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่

เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษ

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

     - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนประจ ำ

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเดอืน ใหแ้ก ่

งบบคุลากร 6,334,580 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,571,120 บาท

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้ 35,000,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

งานบรหิารท ัว่ไป 8,118,580 บาท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำคร่ัง

อ ำเภอ เดชอดุม   จังหวดัอบุลรำชธำนี
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 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและ

  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000 บำท

"-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้ของทีเ่ป็นวสัดโุดย

วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 20,000 บำท

คา่วสัดุ 280,000 บาท

วสัดสุ ำนักงำน 100,000 บำท

คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

- คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม (รำยจำ่ยเพือ่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่หรอื
สมำชกิสภำทอ้งถิน่

100,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้นำยก 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดโครงกำรอบรมเพิม่
ประสทิธภิำพและศกึษำดงูำน

207,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรอบรมเพิม่

คำ่ใชจ้ำ่ยเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 50,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ลงทะเบยีน เบีย้เลีย้ง 

 - คำ่รับรอง   จ ำนวน  20,000  บำท 
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำแมบ่ำ้นท ำควำม

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรับรองและพธิกีำร 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ดังนี้
โครงกำรจำ้งเหมำแมบ่ำ้นท ำควำมสะอำด
ภำยในส ำนักงำน อบต.ค ำคร่ัง

78,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

โครงกำรจำ้งเหมำบรกิำร 50,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เลำ่เรยีนของบตุรใหแ้ก่
คา่ใชส้อย 555,000 บาท

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นหรอืทีพั่ก

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก่ พนักงำน

คำ่เชำ่บำ้น 156,000 บำท

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท
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รวม

จ ำนวน
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รวม
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รวม

รวม
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รวม

รวม
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

งบเงนิอดุหนนุ 35,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 35,000 บาท

คำ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ 30,000 บำท

-เพือ่จำ่เป็นคำ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ (ตัง้

รายจา่ยอืน่ 30,000 บาท
รำยจำ่ยอืน่

เพือ่ปรับปรุงศำลำอเนกประสงคอ์งคก์ำร
งบรายจา่ยอืน่ 30,000 บาท

คำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรปรับปรุงศำลำอเนกประสงคอ์งคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบลค ำคร่ัง

500,000 บำท

เพือ่จัดซือ้พัดลมอตุสำหกรรม 3 ขำ ขนำด 
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 500,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้ม
จัดซือ้พัดลมอตุสำหกรรม 18,000 บำท

ครุภัณฑส์ ำนักงำน

จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้มเอกสำร 40 ชอ่ง 18,000 บำท

งบลงทนุ 536,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 36,000 บาท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 30,000 บำท

     - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้น

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 2,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงคำ่ลงทะเบยีน

คำ่บรกิำรโทรศัพท์ 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศัพทท์ีใ่ชใ้นกำร

คำ่ไฟฟ้ำ 100,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำของส ำนักงำน 

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์  
คา่สาธารณูปโภค 142,000 บาท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 

วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท
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รวม
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รวม
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรจัดเก็บภำษีเคลือ่นที่ 10,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 50,000 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

คา่ใชส้อย 330,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่เชำ่บำ้น 50,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

50,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนอืน่เป็นกรณี

งบด าเนนิงาน 617,500 บาท

คา่ตอบแทน 110,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 32,940 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพี

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 283,430 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของ 

เงนิเดอืนพนักงำน 1,265,280 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น

งบบคุลากร 1,623,650 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,623,650 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรสนับสนุน
งานบรหิารงานคลงั 2,266,150 บาท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำร
อดุหนุนสนับสนุนกำรจัดกจิกรรมกิง่กำชำด 
อ ำเภอเดชอดุม

15,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรเพิม่
อดุหนุนงำนกำชำดและงำนประจ ำปีใหแ้ก่
จังหวดัอบุลรำชธำนี

10,000 บำท

อดุหนนส ำนักงำนสง่เสรมิกำรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่จังหวดัอบุลรำชธำนี

10,000 บำท
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จ ำนวนคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 9,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

10,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทน

งบด าเนนิงาน 109,000 บาท

คา่ตอบแทน 19,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 10,140 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่งๆ เชน่ เงนิเพิม่

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 350,220 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

งบบคุลากร 360,360 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 360,360 บาท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรักษำหรอืซอ่มแซม
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ 579,360 บาท

คำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพือ่จำ่ยคำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 25,000 บำท

งบลงทนุ 25,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 25,000 บาท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 72,500 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้น

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำง

 - เพือ่จำ่ยคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ 
คา่สาธารณูปโภค 77,500 บาท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้ของทีเ่ป็นวสัดโุดย

วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

คา่วสัดุ 100,000 บาท

วสัดสุ ำนักงำน 50,000 บำท

คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรักษำหรอืซอ่มแซม

โครงกำรปรับปรุงแผนทีภ่ำษีและทะเบยีน
ทรัพยส์นิ เพือ่รองรับ พรบ.ภำษีทีด่นิและสิง่

250,000 บำท

  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร
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รวมคา่ใชส้อย 109,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 109,000 บาท

งบด าเนนิงาน 109,000 บาท

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเดชอดุม 25,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนตำมโครงกำร

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองจังหวดัอบุลรำชธำนี 20,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูยป้์องกนั

อดุหนุนงบประมำณดำ้นกำรป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหำยำเสพตดิใหเ้ยำวชนใน

20,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรใหก้ำร

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูยข์อ้มลูขำ่วสำร
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

โครงกำรจัดตัง้ศนูยป์ฏบิัตกิำรร่วมในกำร
ชว่ยเหลอืประชำชนขององคก์รปกครองสว่น

25,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 90,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 90,000 บาท

คำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

คำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000 บำท

งบลงทนุ 20,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 20,000 บาท

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 20,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและ

คา่วสัดุ 40,000 บาท

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท

คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม 10,000 บำท

"    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรักษำหรอื

โครงกำรจัดกจิกรรมวนัตอ่ตำ้นยำเสพตดิโลก
 ๒๐ มถินุำยน ๒๕๖4

10,000 บำท

  - เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรจัด

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 30,000 บำท

 -    เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

คา่ใชส้อย 50,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก่ พนักงำน
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เพือ่เป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก

  เพือ่เป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็น

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

คา่ตอบแทน 105,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

10,000 บำท

เพือ่เป็นเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีจ่ำ่ยควบกบัเงนิเดอืน
งบด าเนนิงาน 2,244,630 บาท

เพือ่เป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนจำ้งท่ัวไป 

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 10,000 บำท

เพือ่เป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำร

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,122,990 บำท

เพือ่เป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบล 

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,841,460 บาท

เงนิเดอืนพนักงำน 2,456,470 บำท

แผนงานการศกึษา
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 7,306,090 บาท

งบบคุลากร 3,841,460 บาท

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรฝึกซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทำสำธำรภัย

26,000 บำท

- เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรฝึกซอ้ม

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรเดนิรณรงค์
ตอ่ตำ้นยำเสพตดิเนือ่งในวนัตอ่ตำ้นยำเสพตดิ

8,000 บำท

เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรป้องกนั

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำร"ตำวเิศษ อบุล
เมอืงสะอำด รำชธำนอีสีำน"

10,000 บำท

- เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำโครงกำร“ตำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดโครงกำรคลองสวยน ้ำใส 5,000 บำท

   - เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำโครงกำรคลอง

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกนัและลดอบุัตเิหตุ
ทำงถนนในชว่งเทศกำลสงกรำนต์

30,000 บำท

- เพือ่ใชจ้ำ่ยเป็นคำ่โครงกำรจัดตัง้จดุ

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกนัและลดอบุัตเิหตุ
ทำงถนนในชว่งเทศกำลปีใหม่

30,000 บำท

- เพือ่ใชจ้ำ่ยเป็นคำ่โครงกำรจัดตัง้จดุ
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รวม
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รวม

รวม

รวมคา่ใชส้อย 5,000 บาท

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 5,000 บาท

งบด าเนนิงาน 5,000 บาท

เงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรับ
โรงเรยีนสงักดั สพฐ. ในเขตพืน้ทีอ่งคก์ำร

1,220,000 บำท

เงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรับ

เงนิอดุหนนุ 1,220,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำใหศ้นูยพั์ฒนำเด็กเล็ก
งบเงนิอดุหนนุ 1,220,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค 35,000 บาท

คำ่ไฟฟ้ำ 35,000 บำท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท

-เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอรใ์ชใ้น

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 854,700 บำท

เพือ่จัดซือ้อำหำรเสรมิ(นม)โรงเรยีน ใหก้บั

วสัดสุ ำนักงำน 40,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้วสัดสุ ำนักงำนตำมที่

เพือ่เป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์นิ
คา่วสัดุ 934,700 บาท

-คำ่อำหำรกลำงวนัของศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก

คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร
โครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำร
สถำนศกึษำ

1,089,930 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

50,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรับรองและพธิกีำร 10,000 บำท

1. เพือ่เป็นคำ่รับรองในกำรตอ้นรับบคุคล

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร
คา่ใชส้อย 1,169,930 บาท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำน

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 30,000 บำท

คำ่เชำ่บำ้น 60,000 บำท
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จ ำนวนเงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 7,080 บำท

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 311,760 บำท

   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

เงนิเดอืนพนักงำน 362,640 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนใหแ้ก่

งบบคุลากร 681,480 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 681,480 บาท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็น
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 742,480 บาท

เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

เงนิอดุหนุนส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำม
แนวทำงโครงกำรพระรำชด ำรดิำ้นสำธำรณสขุ

200,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 200,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 200,000 บาท

จัดซือ้เครือ่งพน่หมอกควนั 59,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งพน่หมอกควนั  

คา่ครภุณัฑ์ 59,000 บาท
ครุภัณฑว์ทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้น ้ำยำเคมพีน่
งบลงทนุ 59,000 บาท

คา่วสัดุ 50,000 บาท

วสัดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ 50,000 บำท

โครงกำรขับเคลือ่นโครงกำรสตัวป์ลอดโรค 
คนปลอดภัย จำกโรคพษิสขุนัขบำ้

36,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุข

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสตัว์
และขึน้ทะเบยีนสตัว์

8,400 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ส ำรวจขอ้มลูสตัวแ์ละขึน้

คา่ใชส้อย 44,400 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 353,400 บาท

งบด าเนนิงาน 94,400 บาท

โครงกำรนเิทศกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนศนูย์
พัฒนำเด็กเล็ก สงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่น

5,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรนเิทศกำร

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่
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     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของ

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 500,800 บำท

  -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,150,940 บาท

เงนิเดอืนพนักงำน 586,720 บำท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,315,940 บาท

งบบคุลากร 1,150,940 บาท

โครงกำรสง่เสรมิอำชพีจักสำนจำกตน้คลำ้
ต ำบลค ำคร่ัง

30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรอบรมกำรจัก
สำนหวดต ำบลค ำคร่ัง

20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรเพิม่ทักษะ
อำชพีกำรสำนตะกรำ้แฟนซี

25,000 บำท

 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโกครงกำรลดขัน้ตอนกำร
ลงทะเบยีนและจำ่ยเบีย้ยงัชพีฯ

5,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ่ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

   -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ลงทะเบยีน เบีย้

คา่ใชส้อย 110,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 110,000 บาท

งบด าเนนิงาน 110,000 บาท

คำ่เชำ่บำ้น 42,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นใหก้บัพนักงำน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 9,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

10,000 บำท

    -คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็น

งบด าเนนิงาน 61,000 บาท

คา่ตอบแทน 61,000 บาท

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเพิม่ตำ่งๆ เชน่ คำ่
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จ ำนวนคำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพ
ผูส้งูอำยตุ ำบลค ำคร่ัง

40,100 บำท

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพ
คนพกิำรและผูด้อ้ยโอกำสต ำบลค ำคร่ัง

28,500 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรรณรงคก์ำรคัด
แยกขยะเพือ่ลดปรมิำณขยะปัญหำสิง่แวดลอ้ม

50,000 บำท

      เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหำควำมรุนแรงตอ่เด็ก สตรแีละ

25,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยคำ่ตอบแทน

คา่ใชส้อย 143,600 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็ง 143,600 บาท

งบด าเนนิงาน 143,600 บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท

      - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ - อปุกรณ์บันทกึ

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 35,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ฟิวส ์เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ 

วสัดสุ ำนักงำน 40,000 บำท

     -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนักงำน เชน่ 

       - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
คา่วสัดุ 115,000 บาท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่เดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 30,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน
คา่ใชส้อย 30,000 บาท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ผลตอบแทนอืน่เป็น

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

คา่ตอบแทน 20,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพี
งบด าเนนิงาน 165,000 บาท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 21,420 บำท
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จ ำนวนโครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
หนำ้บำ้นนำยสวน สงัวำลยท์อง หมูท่ี ่2

167,000 บำท

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
สำยบรูพำ - หนองสนม หมูท่ี ่8

300,000 บำท

 - เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยบรูพำ - 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสำย
โนนมว่ง (ตอ่จำกพกิดัเดมิ) หมูท่ี ่4

200,000 บำท

 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยโนนมว่ง หมู่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
ซอยวำสนำ หมูท่ี ่6

300,000 บำท

 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. ซอยวำสนำ หมูท่ี ่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กขำ้ง
 รพ.สต. หมูท่ี ่1

300,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิ

โครงกอ่สรำ้งทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตีพรอ้ม
ขยำยผวิจรำจร ซอยแกง้ใหญ ่หมูท่ี ่9

82,000 บำท

 - เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตี ขนำด 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 3,088,000 บาท
คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ - ไมต้ำ่งๆ  - น ้ำมันทำ
งบลงทนุ 3,088,000 บาท

คา่วสัดุ 50,000 บาท

วสัดกุอ่สรำ้ง 50,000 บำท

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 3,138,000 บาท

งบด าเนนิงาน 50,000 บาท

โครงกำรสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว 10,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว 

คา่ใชส้อย 10,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 10,000 บาท

งบด าเนนิงาน 10,000 บาท

อดุหนุนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมอืงเดช 
ในกำรจัดท ำตน้เทยีนพรรษำ

50,000 บำท

   -อดุหนุนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมอืง

เงนิอดุหนนุ 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ 50,000 บาท

งบเงนิอดุหนนุ 50,000 บาท

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ
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จ ำนวนคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 3,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

งบด าเนนิงาน 23,000 บาท

คา่ตอบแทน 13,000 บาท

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 238,920 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

งบบคุลากร 238,920 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 238,920 บาท

 -เพือ่ซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้หว้ยหนิหนบี 
แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 261,920 บาท

 -เพือ่ซอ่มแซมระบบประปำ หมูท่ี ่5  (ตำม
โครงกำรซอ่มแซมหว้ยหนิหนบี ตอนลำ่ง หมู่
ที ่5

173,000 บำท

 - เพือ่ซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้วงัเกิง้ หมูท่ี ่5 
โครงกำรซอ่มแซมระบบประปำหมูบ่ำ้น หมูท่ี ่5 30,000 บำท

 -เพือ่ซอ่มแซมถนนลกูรังซอยหนองคู หมู่
โครงกำรซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้วงัเกิง้ หมูท่ี ่5 97,000 บำท

 -เพือ่ซอ่มแซมถนน คสล.เป็นถนน
โครงกำรซอ่มแซมถนนลกูรังซอยหนองค ู
หมูท่ี ่2

133,000 บำท

 - เพือ่กอ่สรำ้งระบบประปำ หมูท่ี ่7  (ตำม
โครงกำรซอ่มแซมถนน คสล. เป็นถนนแอส
ฟัลทค์อนกรตี (Asaltic Concrete Overlay) 

100,000 บำท

คำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรกอ่สรำ้งระบบประปำ หมูท่ี ่7 388,000 บำท

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตีพรอ้ม
ขยำยผวิจรำจรสำยหลังหมูบ่ำ้น หมูท่ี ่9

218,000 บำท

 -เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตี ขนำด 0.30 

โครงกำรกอ่สรำ้งน ้ำลน้หว้ยวงัค ำตอนบน หมู่
ที ่3

300,000 บำท

 - เพือ่กอ่สรำ้งฝำยน ้ำลน้หว้ยวงัค ำตอนบน 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
หนำ้วดับำ้นดอนช-ีซอยมหำดไทย หมูท่ี1่0

300,000 บำท

 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยหนำ้วดั บำ้น

 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล.หนำ้บำ้นนำยสวน 
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 -เพือ่จำ่ยเบีย้ยงัชพีผูพ้กิำร ประจ ำปี 2564 

เบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 30,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยปุระจ ำปี 2564 

เบีย้ยงัชพีคนพกิำร 2,204,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุทดแทน

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุ 7,476,400 บำท

     -เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุประกนัสงัคม

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 30,000 บำท

งบกลาง 10,440,480 บาท

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 203,000 บำท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 10,440,480 บาท

งบกลาง 10,440,480 บาท

โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพชือนั
เนือ่งมำจำกพระรำชด ำรฯิ

10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์

โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิง่แวดลอ้ม 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์

โครงกำรแปลงสำธติเกษตรอนิทรยีว์ถิี
พอเพยีง อบต.ค ำคร่ัง

10,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรแปลง

โครงกำรทอ้งถิน่ปลกูป่ำเฉลมิพระเกยีรต ิ“  
ทอ้งถิน่  สรำ้งป่ำ  รักษ์น ้ำ ”

10,000 บำท

   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรทอ้งถิน่

โครงกำรเกษตรอนิทรยีป์ลอดสำรพษิ 10,000 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรเกษตร

คา่ใชส้อย 50,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานอนรุกัษแ์หลง่น า้และป่าไม้ 50,000 บาท

งบด าเนนิงาน 50,000 บาท

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 10,000 บำท

 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

คา่ใชส้อย 10,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก่ พนักงำน
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จ ำนวนเงนิชว่ยคำ่ครองชพีผูรั้บบ ำนำญ (ชคบ.) 21,080 บำท

เงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร
สว่นทอ้งถิน่ (กบท.)

170,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญ

เงนิสมทบกองทนุหลักประกนัสขุภำพ อบต.

ค ำคร่ัง
200,000 บำท

     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบระบบ

     -ประมำณกำรไวเ้พือ่จำ่ยใหเ้พยีงพอตอ่
รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพัน

  -เพือ่จำ่ยเบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส ์ ประจ ำปี 

ส ำรองจำ่ย 106,000 บำท
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- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำแมบ่ำ้นท ำควำม

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่ง  ๆดงันี้
โครงกำรจำ้งเหมำแมบ่ำ้นท ำควำมสะอำด 78,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

โครงกำรจำ้งเหมำบรกิำร 50,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เลำ่เรยีนของบตุรใหแ้ก่
คา่ใชส้อย 555,000 บาท

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นหรอืทีพั่ก
เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน
คำ่เชำ่บำ้น 156,000 บำท

     เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนอืน่เป็นกรณี
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท

คา่ตอบแทน 206,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำว
งบด าเนนิงาน 1,183,000 บาท

     -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 60,660 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งปลดั 
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,220,000 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,763,460 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 2,230,800 บำท

เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองคก์รปกครอง 1,800,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำ 172,800 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่

เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษ

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
     - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนประจ ำ

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเดอืน ใหแ้ก ่

งบบคุลากร 6,334,580 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,571,120 บาท

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้ 35,000,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

งานบรหิารท ัว่ไป 8,118,580 บาท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำคร่ัง

อ ำเภอ เดชอดุม   จังหวดัอบุลรำชธำนี
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รวมรายจา่ยอืน่ 30,000 บาท
รำยจำ่ยอืน่

เพือ่ปรับปรงุศำลำอเนกประสงคอ์งคก์ำร
งบรายจา่ยอืน่ 30,000 บาท

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรปรับปรงุศำลำอเนกประสงคอ์งคก์ำร 500,000 บำท

เพือ่จัดซือ้พัดลมอตุสำหกรรม 3 ขำ ขนำด 
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 500,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้ม
จัดซือ้พัดลมอตุสำหกรรม 18,000 บำท

ครภัุณฑส์ ำนักงำน

จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้มเอกสำร 40 ชอ่ง 18,000 บำท

งบลงทนุ 536,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 36,000 บาท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 30,000 บำท
     - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้น

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 2,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงคำ่ลงทะเบยีน

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 10,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศพัทท์ีใ่ชใ้นกำร

คำ่ไฟฟ้ำ 100,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำของส ำนักงำน 

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์ 
คา่สาธารณูปโภค 142,000 บาท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและ
วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและ
วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 
วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000 บำท

"-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้ของทีเ่ป็นวสัดโุดย
วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 20,000 บำท

คา่วสัดุ 280,000 บาท
วสัดสุ ำนักงำน 100,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท
- คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม (รำยจำ่ยเพือ่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่หรอื 100,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้นำยก 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดโครงกำรอบรมเพิม่ 207,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรอบรมเพิม่

คำ่ใชจ้ำ่ยเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 50,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ลงทะเบยีน เบีย้เลีย้ง 

 - คำ่รับรอง   จ ำนวน  20,000  บำท 
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรับรองและพธิกีำร 50,000 บำท
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 - เพือ่จำ่ยคำ่วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ 

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้ของทีเ่ป็นวสัดโุดย
วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

คา่วสัดุ 100,000 บาท
วสัดสุ ำนักงำน 50,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอื

โครงกำรปรับปรงุแผนทีภ่ำษีและทะเบยีน 250,000 บำท
  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร

โครงกำรจัดเก็บภำษีเคลือ่นที่ 10,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 50,000 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

คา่ใชส้อย 330,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่เชำ่บำ้น 50,000 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำร

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 50,000 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนอืน่เป็นกรณี

งบด าเนนิงาน 617,500 บาท

คา่ตอบแทน 110,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 32,940 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพี

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 283,430 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
  - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของ 

เงนิเดอืนพนักงำน 1,265,280 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น

งบบคุลากร 1,623,650 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,623,650 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำร
งานบรหิารงานคลงั 2,266,150 บาท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำร
อดุหนุนสนับสนุนกำรจัดกจิกรรมกิง่กำชำด 15,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรเพิม่
อดุหนุนงำนกำชำดและงำนประจ ำปีใหแ้ก่ 10,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนนส ำนักงำนสง่เสรมิกำรปกครองสว่น 10,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 35,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 35,000 บาท

คำ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ 30,000 บำท
-เพือ่จำ่เป็นคำ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ (ตัง้
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เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

โครงกำรจัดตัง้ศนูยป์ฏบิัตกิำรรว่มในกำร 25,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 90,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 90,000 บาท

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์ 20,000 บำท

งบลงทนุ 20,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 20,000 บาท

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 20,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและ

คา่วสัดุ 40,000 บาท
วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 10,000 บำท
"    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอื

โครงกำรจัดกจิกรรมวนัตอ่ตำ้นยำเสพตดิโลก 10,000 บำท
  - เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรจัด

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 30,000 บำท
 -    เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

คา่ใชส้อย 50,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 9,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทน

งบด าเนนิงาน 109,000 บาท

คา่ตอบแทน 19,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 10,140 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่ง  ๆเชน่ เงนิ

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 350,220 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

งบบคุลากร 360,360 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 360,360 บาท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอืซอ่มแซม
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ 579,360 บาท

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์

เพือ่จำ่ยคำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์ 25,000 บำท

งบลงทนุ 25,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 25,000 บาท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 72,500 บำท
  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้น

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 5,000 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำง

คา่สาธารณูปโภค 77,500 บาท
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    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำน

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 30,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก
คำ่เชำ่บำ้น 60,000 บำท

  เพือ่เป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็น
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

คา่ตอบแทน 105,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

เพือ่เป็นเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีจ่ำ่ยควบกบั
งบด าเนนิงาน 2,244,630 บาท

เพือ่เป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนจำ้งท่ัวไป 
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 10,000 บำท

เพือ่เป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำร
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,122,990 บำท

เพือ่เป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,841,460 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 2,456,470 บำท

แผนงานการศกึษา
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 7,306,090 บาท

งบบคุลากร 3,841,460 บาท

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรฝึกซอ้มแผน 26,000 บำท
- เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรฝึกซอ้ม

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรเดนิรณรงค์ 8,000 บำท
เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรป้องกนั

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำร"ตำวเิศษ อบุล 10,000 บำท
- เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำโครงกำร“ตำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดโครงกำรคลองสวยน ้ำใส 5,000 บำท
   - เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำโครงกำรคลอง

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกนัและลดอบุัตเิหตุ 30,000 บำท
- เพือ่ใชจ้ำ่ยเป็นคำ่โครงกำรจัดตัง้จดุ

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกนัและลดอบุัตเิหตุ 30,000 บำท
- เพือ่ใชจ้ำ่ยเป็นคำ่โครงกำรจัดตัง้จดุ

คา่ใชส้อย 109,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 109,000 บาท

งบด าเนนิงาน 109,000 บาท

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเดชอดุม 25,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนตำมโครงกำร

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองจังหวดัอบุลรำชธำนี 20,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูยป้์องกนั

อดุหนุนงบประมำณดำ้นกำรป้องกนัและ 20,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรให ้

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูยข์อ้มลู
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร



หนำ้ : 1/1

วนัทีพ่มิพ ์: 26/1/2564  11:02:01

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้น ้ำยำเคมพีน่

คา่วสัดุ 50,000 บาท
วสัดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ 50,000 บำท

โครงกำรขบัเคลือ่นโครงกำรสตัวป์ลอดโรค 36,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุข

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสตัว์ 8,400 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ส ำรวจขอ้มลูสตัวแ์ละขึน้

คา่ใชส้อย 44,400 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 353,400 บาท

งบด าเนนิงาน 94,400 บาท

โครงกำรนเิทศกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนศนูย์ 5,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรนเิทศกำร

คา่ใชส้อย 5,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 5,000 บาท

งบด าเนนิงาน 5,000 บาท

เงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรับ 1,220,000 บำท
เงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรับ

เงนิอดุหนนุ 1,220,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำใหศ้นูยพั์ฒนำเด็ก
งบเงนิอดุหนนุ 1,220,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค 35,000 บาท
คำ่ไฟฟ้ำ 35,000 บำท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท
-เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอรใ์ชใ้น

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 854,700 บำท
เพือ่จัดซือ้อำหำรเสรมิ(นม)โรงเรยีน ใหก้บั

วสัดสุ ำนักงำน 40,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้วสัดสุ ำนักงำนตำมที่

เพือ่เป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิ
คา่วสัดุ 934,700 บาท

-คำ่อำหำรกลำงวนัของศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก
คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร
โครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำร 1,089,930 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน 50,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรับรองและพธิกีำร 10,000 บำท
1. เพือ่เป็นคำ่รับรองในกำรตอ้นรับบคุคล

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร
คา่ใชส้อย 1,169,930 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,315,940 บาท

โครงกำรสง่เสรมิอำชพีจักสำนจำกตน้คลำ้ 30,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรอบรมกำรจัก 20,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรเพิม่ทักษะ 25,000 บำท
 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโกครงกำรลดขัน้ตอน 5,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ่ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ลงทะเบยีน เบีย้

คา่ใชส้อย 110,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 110,000 บาท

งบด าเนนิงาน 110,000 บาท

คำ่เชำ่บำ้น 42,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นใหก้บัพนักงำน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 9,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท
    -คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็น

งบด าเนนิงาน 61,000 บาท

คา่ตอบแทน 61,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 7,080 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเพิม่ตำ่ง  ๆเชน่ คำ่

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 311,760 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

เงนิเดอืนพนักงำน 362,640 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนใหแ้ก่

งบบคุลากร 681,480 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 681,480 บาท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็น
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 742,480 บาท

เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

เงนิอดุหนุนส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำม 200,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 200,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 200,000 บาท

จัดซือ้เครือ่งพน่หมอกควนั 59,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งพน่หมอกควนั  

คา่ครภุณัฑ์ 59,000 บาท
ครภัุณฑว์ทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์

งบลงทนุ 59,000 บาท
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รวมเงนิอดุหนนุ 50,000 บาท

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ 50,000 บาท

งบเงนิอดุหนนุ 50,000 บาท

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพ 40,100 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพ 28,500 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรรณรงคก์ำรคดั 50,000 บำท
      เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรป้องกนัและ 25,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยคำ่ตอบแทน

คา่ใชส้อย 143,600 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็ง 143,600 บาท

งบด าเนนิงาน 143,600 บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท
      - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ - อปุกรณ์บันทกึ

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 35,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ฟิวส ์เข็มขดัรัดสำยไฟฟ้ำ 

วสัดสุ ำนักงำน 40,000 บำท
     -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนักงำน เชน่ 

       - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
คา่วสัดุ 115,000 บาท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่เดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 30,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน
คา่ใชส้อย 30,000 บาท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ผลตอบแทนอืน่เป็น
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

คา่ตอบแทน 20,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพี
งบด าเนนิงาน 165,000 บาท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 21,420 บำท

     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของ
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 500,800 บำท

  -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,150,940 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 586,720 บำท

งบบคุลากร 1,150,940 บาท
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 - เพือ่ซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้วงัเกิง้ หมูท่ี ่5 

 -เพือ่ซอ่มแซมถนนลกูรังซอยหนองค ูหมู่
โครงกำรซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้วงัเกิง้ หมูท่ี ่5 97,000 บำท

 -เพือ่ซอ่มแซมถนน คสล.เป็นถนน
โครงกำรซอ่มแซมถนนลกูรังซอยหนองค ู 133,000 บำท

 - เพือ่กอ่สรำ้งระบบประปำ หมูท่ี ่7  (ตำม
โครงกำรซอ่มแซมถนน คสล. เป็นถนนแอส 100,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรกอ่สรำ้งระบบประปำ หมูท่ี ่7 388,000 บำท

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตีพรอ้ม 218,000 บำท
 -เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตี ขนำด 

โครงกำรกอ่สรำ้งน ้ำลน้หว้ยวงัค ำตอนบน หมู่ 300,000 บำท
 - เพือ่กอ่สรำ้งฝำยน ้ำลน้หว้ยวงัค ำ

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยหนำ้วดั บำ้น

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 167,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล.หนำ้บำ้นนำยสวน 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 - เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยบรูพำ - 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 200,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยโนนมว่ง หมู่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. ซอยวำสนำ หมู่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กขำ้ง 300,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิ

โครงกอ่สรำ้งทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตีพรอ้ม 82,000 บำท
 - เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตี ขนำด 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 3,088,000 บาท
คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ - ไมต้ำ่งๆ  - น ้ำมนัทำ
งบลงทนุ 3,088,000 บาท

คา่วสัดุ 50,000 บาท
วสัดกุอ่สรำ้ง 50,000 บำท

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 3,138,000 บาท

งบด าเนนิงาน 50,000 บาท

โครงกำรสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว 10,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว 

คา่ใชส้อย 10,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 10,000 บาท

งบด าเนนิงาน 10,000 บาท

อดุหนุนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมอืงเดช 50,000 บำท
   -อดุหนุนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมอืง

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร



หนำ้ : 1/1

วนัทีพ่มิพ ์: 26/1/2564  11:02:01

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม
จ ำนวน

รวม

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม
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รวม

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
 -เพือ่จำ่ยเบีย้ยังชพีผูส้งูอำยปุระจ ำปี 

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุทดแทน
เบีย้ยังชพีผูส้งูอำยุ 7,476,400 บำท

     -เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุประกนัสงัคม
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 30,000 บำท

งบกลาง 10,440,480 บาท
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 203,000 บำท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 10,440,480 บาท

งบกลาง 10,440,480 บาท

โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพชือนั 10,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์

โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิง่แวดลอ้ม 10,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์

โครงกำรแปลงสำธติเกษตรอนิทรยีว์ถิี 10,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรแปลง

โครงกำรทอ้งถิน่ปลกูป่ำเฉลมิพระเกยีรต ิ“   10,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรทอ้งถิน่

โครงกำรเกษตรอนิทรยีป์ลอดสำรพษิ 10,000 บำท
  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรเกษตร

คา่ใชส้อย 50,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานอนรุกัษแ์หลง่น า้และป่าไม้ 50,000 บาท

งบด าเนนิงาน 50,000 บาท

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 10,000 บำท
 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

คา่ใชส้อย 10,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 3,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

งบด าเนนิงาน 23,000 บาท

คา่ตอบแทน 13,000 บาท

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 238,920 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

งบบคุลากร 238,920 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 238,920 บาท

 -เพือ่ซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้หว้ยหนิหนบี 
แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 261,920 บาท

 -เพือ่ซอ่มแซมระบบประปำ หมูท่ี ่5  (ตำม
โครงกำรซอ่มแซมหว้ยหนิหนบี ตอนลำ่ง หมู่ 173,000 บำท

โครงกำรซอ่มแซมระบบประปำหมูบ่ำ้น หมูท่ี ่5 30,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงนิชว่ยคำ่ครองชพีผูรั้บบ ำนำญ (ชคบ.) 21,080 บำท

เงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 170,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญ

เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ อบต. 200,000 บำท
     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบระบบ

     -ประมำณกำรไวเ้พือ่จำ่ยใหเ้พยีงพอตอ่
รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพัน

  -เพือ่จำ่ยเบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส ์ ประจ ำปี 
ส ำรองจำ่ย 106,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเบีย้ยังชพีผูพ้กิำร ประจ ำปี 2564 
เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ 30,000 บำท

เบีย้ยังชพีคนพกิำร 2,204,000 บำท
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บำท

บาท
บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บาท

บาท

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้ 35,000,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

บาท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำคร่ัง

อ ำเภอ เดชอดุม   จังหวดัอบุลรำชธำนี
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
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บำท
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แผนงานเคหะและชุมชน
บาท

บำท

บำท

บำท

บำท
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์
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บำท
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บาท

บาท
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
บาท

บาท

บำท

บำท

บำท

บำท
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แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
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แผนงานการเกษตร
บาท

บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

     เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนอืน่เป็นกรณี

คา่ตอบแทน 206,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำว
งบด าเนนิงาน 1,183,000 บาท

     -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 60,660 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งปลดั 

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,220,000 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,763,460 บาท

เงนิเดอืนพนักงำน 2,230,800 บำท

เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

1,800,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำ
นำยกเทศมนตร ีนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล

172,800 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่

เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษ

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

     - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนประจ ำ

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเดอืน ใหแ้ก ่

งบบคุลากร 6,334,580 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,571,120 บาท

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้ 35,000,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

งานบรหิารท ัว่ไป 8,118,580 บาท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
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องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำคร่ัง
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและ

  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000 บำท

"-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้ของทีเ่ป็นวสัดโุดย

วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 20,000 บำท

คา่วสัดุ 280,000 บาท

วสัดสุ ำนักงำน 100,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

- คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม (รำยจำ่ยเพือ่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่หรอื
สมำชกิสภำทอ้งถิน่

100,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้นำยก 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดโครงกำรอบรมเพิม่
ประสทิธภิำพและศกึษำดงูำน

207,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรอบรมเพิม่

คำ่ใชจ้ำ่ยเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 50,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ลงทะเบยีน เบีย้เลีย้ง 

 - คำ่รับรอง   จ ำนวน  20,000  บำท 
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำแมบ่ำ้นท ำควำม

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรับรองและพธิกีำร 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่ง  ๆดงันี้
โครงกำรจำ้งเหมำแมบ่ำ้นท ำควำมสะอำด
ภำยในส ำนักงำน อบต.ค ำคร่ัง

78,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

โครงกำรจำ้งเหมำบรกิำร 50,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เลำ่เรยีนของบตุรใหแ้ก่
คา่ใชส้อย 555,000 บาท

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นหรอืทีพั่ก

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน

คำ่เชำ่บำ้น 156,000 บำท

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท
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รวม
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รวม

รวม
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รวม
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รวม

รวม
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รวม

รวม
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

งบเงนิอดุหนนุ 35,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 35,000 บาท

คำ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ 30,000 บำท

-เพือ่จำ่เป็นคำ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ (ตัง้

รายจา่ยอืน่ 30,000 บาท
รำยจำ่ยอืน่

เพือ่ปรับปรงุศำลำอเนกประสงคอ์งคก์ำร
งบรายจา่ยอืน่ 30,000 บาท

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรปรับปรงุศำลำอเนกประสงคอ์งคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบลค ำคร่ัง

500,000 บำท

เพือ่จัดซือ้พัดลมอตุสำหกรรม 3 ขำ ขนำด 
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 500,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้ม
จัดซือ้พัดลมอตุสำหกรรม 18,000 บำท

ครภัุณฑส์ ำนักงำน

จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้มเอกสำร 40 ชอ่ง 18,000 บำท

งบลงทนุ 536,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 36,000 บาท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 30,000 บำท

     - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้น

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 2,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงคำ่ลงทะเบยีน

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศพัทท์ีใ่ชใ้นกำร

คำ่ไฟฟ้ำ 100,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำของส ำนักงำน 

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์ 
คา่สาธารณูปโภค 142,000 บาท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและ

วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท
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รวม
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รวม
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รวม
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรจัดเก็บภำษีเคลือ่นที่ 10,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 50,000 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

คา่ใชส้อย 330,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่เชำ่บำ้น 50,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำร

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

50,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนอืน่เป็นกรณี

งบด าเนนิงาน 617,500 บาท

คา่ตอบแทน 110,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 32,940 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพี

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 283,430 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของ 

เงนิเดอืนพนักงำน 1,265,280 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น

งบบคุลากร 1,623,650 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,623,650 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำร
งานบรหิารงานคลงั 2,266,150 บาท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำร
อดุหนุนสนับสนุนกำรจัดกจิกรรมกิง่กำชำด 
อ ำเภอเดชอดุม

15,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรเพิม่
อดุหนุนงำนกำชำดและงำนประจ ำปีใหแ้ก่
จังหวดัอบุลรำชธำนี

10,000 บำท

อดุหนนส ำนักงำนสง่เสรมิกำรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่จังหวดัอบุลรำชธำนี

10,000 บำท
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จ ำนวนคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 9,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

10,000 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทน

งบด าเนนิงาน 109,000 บาท

คา่ตอบแทน 19,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 10,140 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่ง  ๆเชน่ เงนิ

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 350,220 บำท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

งบบคุลากร 360,360 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 360,360 บาท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอืซอ่มแซม
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ 579,360 บาท

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์

เพือ่จำ่ยคำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์ 25,000 บำท

งบลงทนุ 25,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 25,000 บาท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 72,500 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้น

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำง

 - เพือ่จำ่ยคำ่วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ 
คา่สาธารณูปโภค 77,500 บาท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้ของทีเ่ป็นวสัดโุดย

วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

คา่วสัดุ 100,000 บาท

วสัดสุ ำนักงำน 50,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอื

โครงกำรปรับปรงุแผนทีภ่ำษีและทะเบยีน
ทรัพยส์นิ เพือ่รองรับ พรบ.ภำษีทีด่นิและสิง่

250,000 บำท

  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร
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รวมคา่ใชส้อย 109,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 109,000 บาท

งบด าเนนิงาน 109,000 บาท

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเดชอดุม 25,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนตำมโครงกำร

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองจังหวดัอบุลรำชธำนี 20,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูยป้์องกนั

อดุหนุนงบประมำณดำ้นกำรป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหำยำเสพตดิใหเ้ยำวชนใน

20,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรให ้

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูยข์อ้มลู
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

โครงกำรจัดตัง้ศนูยป์ฏบิัตกิำรรว่มในกำร
ชว่ยเหลอืประชำชนขององคก์รปกครองสว่น

25,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 90,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 90,000 บาท

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์ 20,000 บำท

งบลงทนุ 20,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 20,000 บาท

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 20,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและ

คา่วสัดุ 40,000 บาท

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 10,000 บำท

"    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอื

โครงกำรจัดกจิกรรมวนัตอ่ตำ้นยำเสพตดิโลก
 ๒๐ มถินุำยน ๒๕๖4

10,000 บำท

  - เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรจัด

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 30,000 บำท

 -    เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

คา่ใชส้อย 50,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่
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เพือ่เป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก

คำ่เชำ่บำ้น 60,000 บำท

  เพือ่เป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็น

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

คา่ตอบแทน 105,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

10,000 บำท

เพือ่เป็นเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีจ่ำ่ยควบกบั
งบด าเนนิงาน 2,244,630 บาท

เพือ่เป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนจำ้งท่ัวไป 

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 10,000 บำท

เพือ่เป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำร

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,122,990 บำท

เพือ่เป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนสว่น

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,841,460 บาท

เงนิเดอืนพนักงำน 2,456,470 บำท

แผนงานการศกึษา
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 7,306,090 บาท

งบบคุลากร 3,841,460 บาท

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรฝึกซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทำสำธำรภัย

26,000 บำท

- เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรฝึกซอ้ม

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรเดนิรณรงค์
ตอ่ตำ้นยำเสพตดิเนือ่งในวนัตอ่ตำ้นยำเสพตดิ

8,000 บำท

เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรป้องกนั

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำร"ตำวเิศษ อบุล
เมอืงสะอำด รำชธำนอีสีำน"

10,000 บำท

- เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำโครงกำร“ตำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดโครงกำรคลองสวยน ้ำใส 5,000 บำท

   - เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำโครงกำรคลอง

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกนัและลดอบุัตเิหตุ
ทำงถนนในชว่งเทศกำลสงกรำนต์

30,000 บำท

- เพือ่ใชจ้ำ่ยเป็นคำ่โครงกำรจัดตัง้จดุ

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกนัและลดอบุัตเิหตุ
ทำงถนนในชว่งเทศกำลปีใหม่

30,000 บำท

- เพือ่ใชจ้ำ่ยเป็นคำ่โครงกำรจัดตัง้จดุ
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จ ำนวนโครงกำรนเิทศกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนศนูย์
พัฒนำเด็กเล็ก สงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่น

5,000 บำท

คา่ใชส้อย 5,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 5,000 บาท

งบด าเนนิงาน 5,000 บาท

เงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรับ
โรงเรยีนสงักดั สพฐ. ในเขตพืน้ทีอ่งคก์ำร

1,220,000 บำท

เงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรับ

เงนิอดุหนนุ 1,220,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำใหศ้นูยพั์ฒนำเด็ก
งบเงนิอดุหนนุ 1,220,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค 35,000 บาท

คำ่ไฟฟ้ำ 35,000 บำท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท

-เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอรใ์ชใ้น

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 854,700 บำท

เพือ่จัดซือ้อำหำรเสรมิ(นม)โรงเรยีน ใหก้บั

วสัดสุ ำนักงำน 40,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้วสัดสุ ำนักงำนตำมที่

เพือ่เป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิ
คา่วสัดุ 934,700 บาท

-คำ่อำหำรกลำงวนัของศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร
โครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำร
สถำนศกึษำ

1,089,930 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

50,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรับรองและพธิกีำร 10,000 บำท

1. เพือ่เป็นคำ่รับรองในกำรตอ้นรับบคุคล

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร
คา่ใชส้อย 1,169,930 บาท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำน

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 30,000 บำท
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งบด าเนนิงาน 61,000 บาท

คา่ตอบแทน 61,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 7,080 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเพิม่ตำ่ง  ๆเชน่ คำ่

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 311,760 บำท

   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

เงนิเดอืนพนักงำน 362,640 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนใหแ้ก่

งบบคุลากร 681,480 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 681,480 บาท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็น
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 742,480 บาท

เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

เงนิอดุหนุนส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำม
แนวทำงโครงกำรพระรำชด ำรดิำ้นสำธำรณสขุ

200,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 200,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 200,000 บาท

จัดซือ้เครือ่งพน่หมอกควนั 59,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งพน่หมอกควนั  

คา่ครภุณัฑ์ 59,000 บาท
ครภัุณฑว์ทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้น ้ำยำเคมพีน่
งบลงทนุ 59,000 บาท

คา่วสัดุ 50,000 บาท

วสัดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ 50,000 บำท

โครงกำรขบัเคลือ่นโครงกำรสตัวป์ลอดโรค 
คนปลอดภัย จำกโรคพษิสขุนัขบำ้

36,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุข

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสตัว์
และขึน้ทะเบยีนสตัว์

8,400 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ส ำรวจขอ้มลูสตัวแ์ละขึน้

คา่ใชส้อย 44,400 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 353,400 บาท

งบด าเนนิงาน 94,400 บาท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรนเิทศกำร



หนำ้ : 1/1

วนัทีพ่มิพ ์: 26/1/2564  11:02:50

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 ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพี

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 21,420 บำท

     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของ

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 500,800 บำท

  -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,150,940 บาท

เงนิเดอืนพนักงำน 586,720 บำท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,315,940 บาท

งบบคุลากร 1,150,940 บาท

โครงกำรสง่เสรมิอำชพีจักสำนจำกตน้คลำ้
ต ำบลค ำคร่ัง

30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรอบรมกำรจัก
สำนหวดต ำบลค ำคร่ัง

20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรเพิม่ทักษะ
อำชพีกำรสำนตะกรำ้แฟนซี

25,000 บำท

 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโกครงกำรลดขัน้ตอน
กำรลงทะเบยีนและจำ่ยเบีย้ยังชพีฯ

5,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ่ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

   -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ลงทะเบยีน เบีย้

คา่ใชส้อย 110,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 110,000 บาท

งบด าเนนิงาน 110,000 บาท

คำ่เชำ่บำ้น 42,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นใหก้บัพนักงำน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 9,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

10,000 บำท

    -คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็น
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รวมเงนิอดุหนนุ 50,000 บาท

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ 50,000 บาท

งบเงนิอดุหนนุ 50,000 บาท

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพ
ผูส้งูอำยตุ ำบลค ำคร่ัง

40,100 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพ
คนพกิำรและผูด้อ้ยโอกำสต ำบลค ำคร่ัง

28,500 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรรณรงคก์ำรคดั
แยกขยะเพือ่ลดปรมิำณขยะปัญหำสิง่แวดลอ้ม

50,000 บำท

      เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหำควำมรนุแรงตอ่เด็ก สตรแีละ

25,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยคำ่ตอบแทน

คา่ใชส้อย 143,600 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็ง 143,600 บาท

งบด าเนนิงาน 143,600 บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท

      - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ - อปุกรณ์บันทกึ

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 35,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ฟิวส ์เข็มขดัรัดสำยไฟฟ้ำ 

วสัดสุ ำนักงำน 40,000 บำท

     -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนักงำน เชน่ 

       - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
คา่วสัดุ 115,000 บาท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่เดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 30,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน
คา่ใชส้อย 30,000 บาท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ผลตอบแทนอืน่เป็น

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

คา่ตอบแทน 20,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

10,000 บำท

งบด าเนนิงาน 165,000 บาท
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จ ำนวนโครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
หนำ้วดับำ้นดอนช-ีซอยมหำดไทย หมูท่ี1่0

300,000 บำท

 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยหนำ้วดั บำ้น

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
หนำ้บำ้นนำยสวน สงัวำลยท์อง หมูท่ี ่2

167,000 บำท

 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล.หนำ้บำ้นนำยสวน 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
สำยบรูพำ - หนองสนม หมูท่ี ่8

300,000 บำท

 - เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยบรูพำ - 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
สำยโนนมว่ง (ตอ่จำกพกิดัเดมิ) หมูท่ี ่4

200,000 บำท

 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยโนนมว่ง หมู่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
ซอยวำสนำ หมูท่ี ่6

300,000 บำท

 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. ซอยวำสนำ หมู่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กขำ้ง
 รพ.สต. หมูท่ี ่1

300,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิ

โครงกอ่สรำ้งทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตีพรอ้ม
ขยำยผวิจรำจร ซอยแกง้ใหญ ่หมูท่ี ่9

82,000 บำท

 - เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตี ขนำด 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 3,088,000 บาท
คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ - ไมต้ำ่งๆ  - น ้ำมนัทำ
งบลงทนุ 3,088,000 บาท

คา่วสัดุ 50,000 บาท

วสัดกุอ่สรำ้ง 50,000 บำท

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 3,138,000 บาท

งบด าเนนิงาน 50,000 บาท

โครงกำรสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว 10,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว 

คา่ใชส้อย 10,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 10,000 บาท

งบด าเนนิงาน 10,000 บาท

อดุหนุนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมอืงเดช 
ในกำรจัดท ำตน้เทยีนพรรษำ

50,000 บำท

   -อดุหนุนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมอืง

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 10,000 บำท

คา่ใชส้อย 10,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 3,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

งบด าเนนิงาน 23,000 บาท

คา่ตอบแทน 13,000 บาท

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 238,920 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

งบบคุลากร 238,920 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 238,920 บาท

 -เพือ่ซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้หว้ยหนิหนบี 
แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 261,920 บาท

 -เพือ่ซอ่มแซมระบบประปำ หมูท่ี ่5  (ตำม
โครงกำรซอ่มแซมหว้ยหนิหนบี ตอนลำ่ง หมู่
ที ่5

173,000 บำท

 - เพือ่ซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้วงัเกิง้ หมูท่ี ่5 
โครงกำรซอ่มแซมระบบประปำหมูบ่ำ้น หมูท่ี ่5 30,000 บำท

 -เพือ่ซอ่มแซมถนนลกูรังซอยหนองค ูหมู่
โครงกำรซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้วงัเกิง้ หมูท่ี ่5 97,000 บำท

 -เพือ่ซอ่มแซมถนน คสล.เป็นถนน
โครงกำรซอ่มแซมถนนลกูรังซอยหนองค ู
หมูท่ี ่2

133,000 บำท

 - เพือ่กอ่สรำ้งระบบประปำ หมูท่ี ่7  (ตำม
โครงกำรซอ่มแซมถนน คสล. เป็นถนนแอส
ฟัลทค์อนกรตี (Asaltic Concrete Overlay)

100,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรกอ่สรำ้งระบบประปำ หมูท่ี ่7 388,000 บำท

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตีพรอ้ม
ขยำยผวิจรำจรสำยหลงัหมูบ่ำ้น หมูท่ี ่9

218,000 บำท

 -เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตี ขนำด 

โครงกำรกอ่สรำ้งน ้ำลน้หว้ยวงัค ำตอนบน หมู่
ที ่3

300,000 บำท

 - เพือ่กอ่สรำ้งฝำยน ้ำลน้หว้ยวงัค ำ
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     -ประมำณกำรไวเ้พือ่จำ่ยใหเ้พยีงพอตอ่
รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพัน

  -เพือ่จำ่ยเบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส ์ ประจ ำปี 

ส ำรองจำ่ย 106,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเบีย้ยังชพีผูพ้กิำร ประจ ำปี 2564 

เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ 30,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเบีย้ยังชพีผูส้งูอำยปุระจ ำปี 

เบีย้ยังชพีคนพกิำร 2,204,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุทดแทน

เบีย้ยังชพีผูส้งูอำยุ 7,476,400 บำท

     -เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุประกนัสงัคม

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 30,000 บำท

งบกลาง 10,440,480 บาท

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 203,000 บำท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 10,440,480 บาท

งบกลาง 10,440,480 บาท

โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพชือนั
เนือ่งมำจำกพระรำชด ำรฯิ

10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์

โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิง่แวดลอ้ม 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์

โครงกำรแปลงสำธติเกษตรอนิทรยีว์ถิี
พอเพยีง อบต.ค ำคร่ัง

10,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรแปลง

โครงกำรทอ้งถิน่ปลกูป่ำเฉลมิพระเกยีรต ิ“  
ทอ้งถิน่  สรำ้งป่ำ  รักษ์น ้ำ ”

10,000 บำท

   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรทอ้งถิน่

โครงกำรเกษตรอนิทรยีป์ลอดสำรพษิ 10,000 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรเกษตร

คา่ใชส้อย 50,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานอนรุกัษแ์หลง่น า้และป่าไม้ 50,000 บาท

งบด าเนนิงาน 50,000 บาท

 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงนิชว่ยคำ่ครองชพีผูรั้บบ ำนำญ (ชคบ.) 21,080 บำท

เงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร
สว่นทอ้งถิน่ (กบท.)

170,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญ

เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ อบต.

ค ำคร่ัง
200,000 บำท

     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบระบบ
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บำท

บำท

บาท

บาท

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้ 35,000,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

บาท

หนำ้ : 1/1

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำคร่ัง

อ ำเภอ เดชอดุม   จังหวดัอบุลรำชธำนี
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำแมบ่ำ้นท ำควำม

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ดังนี้
โครงกำรจำ้งเหมำแมบ่ำ้นท ำควำมสะอำด 78,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

โครงกำรจำ้งเหมำบรกิำร 50,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เลำ่เรยีนของบตุรใหแ้ก่
คา่ใชส้อย 555,000 บาท

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นหรอืทีพั่ก
เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน
คำ่เชำ่บำ้น 156,000 บำท

     เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนอืน่เป็นกรณี
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท

คา่ตอบแทน 206,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำว
งบด าเนนิงาน 1,183,000 บาท

     -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 60,660 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งปลัด 
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,220,000 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,763,460 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 2,230,800 บำท

เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองคก์รปกครอง 1,800,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำ 172,800 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่

เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษ

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
     - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนประจ ำ

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเดอืน ใหแ้ก ่

งบบคุลากร 6,334,580 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,571,120 บาท

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้ 35,000,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

งานบรหิารท ัว่ไป 8,118,580 บาท
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รวมรายจา่ยอืน่ 30,000 บาท

รำยจำ่ยอืน่

เพือ่ปรับปรงุศำลำอเนกประสงคอ์งคก์ำร
งบรายจา่ยอืน่ 30,000 บาท

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรปรับปรงุศำลำอเนกประสงคอ์งคก์ำร 500,000 บำท

เพือ่จัดซือ้พัดลมอตุสำหกรรม 3 ขำ ขนำด 
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 500,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้ม
จัดซือ้พัดลมอตุสำหกรรม 18,000 บำท

ครภัุณฑส์ ำนักงำน

จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้มเอกสำร 40 ชอ่ง 18,000 บำท

งบลงทนุ 536,000 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 36,000 บาท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 30,000 บำท
     - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้น

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 2,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงคำ่ลงทะเบยีน

คำ่บรกิำรโทรศัพท์ 10,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศัพทท์ีใ่ชใ้นกำร

คำ่ไฟฟ้ำ 100,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำของส ำนักงำน 

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วัสดคุอมพวิเตอร ์ 
คา่สาธารณูปโภค 142,000 บาท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วัสดโุฆษณำและ
วัสดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและ
วัสดโุฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วัสดงุำนบำ้นงำนครัว 
วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000 บำท

"-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้ของทีเ่ป็นวัสดโุดย
วัสดงุำนบำ้นงำนครัว 20,000 บำท

คา่วสัดุ 280,000 บาท
วัสดสุ ำนักงำน 100,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท
- คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม (รำยจำ่ยเพือ่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่หรอื 100,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้นำยก 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดโครงกำรอบรมเพิม่ 207,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรอบรมเพิม่

คำ่ใชจ้ำ่ยเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 50,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ลงทะเบยีน เบีย้เลีย้ง 

 - คำ่รับรอง   จ ำนวน  20,000  บำท 
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

รำยจำ่ยเกีย่วกับกำรรับรองและพธิกีำร 50,000 บำท
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 - เพือ่จำ่ยคำ่วัสดคุอมพวิเตอร ์เชน่ 

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้ของทีเ่ป็นวัสดโุดย
วัสดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

คา่วสัดุ 100,000 บาท
วัสดสุ ำนักงำน 50,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอื

โครงกำรปรับปรงุแผนทีภ่ำษีและทะเบยีน 250,000 บำท
  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร

โครงกำรจัดเก็บภำษีเคลือ่นที่ 10,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 50,000 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

คา่ใชส้อย 330,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่เชำ่บำ้น 50,000 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำร

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 50,000 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนอืน่เป็นกรณี

งบด าเนนิงาน 617,500 บาท
คา่ตอบแทน 110,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 32,940 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพี

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 283,430 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
  - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของ 

เงนิเดอืนพนักงำน 1,265,280 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น

งบบคุลากร 1,623,650 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,623,650 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรสนับสนุน
งานบรหิารงานคลงั 2,266,150 บาท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำร
อดุหนุนสนับสนุนกำรจัดกจิกรรมกิง่กำชำด 15,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรเพิม่
อดุหนุนงำนกำชำดและงำนประจ ำปีใหแ้ก่ 10,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนนส ำนักงำนสง่เสรมิกำรปกครองสว่น 10,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 35,000 บาท
เงนิอดุหนนุ 35,000 บาท

คำ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ 30,000 บำท
-เพือ่จำ่เป็นคำ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ (ตัง้
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เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

โครงกำรจัดตัง้ศนูยป์ฏบิตักิำรรว่มในกำร 25,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 90,000 บาท
เงนิอดุหนนุ 90,000 บาท

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์ 20,000 บำท

งบลงทนุ 20,000 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 20,000 บาท

วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 20,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและ

คา่วสัดุ 40,000 บาท
วัสดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 10,000 บำท
"    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอื

โครงกำรจัดกจิกรรมวันตอ่ตำ้นยำเสพตดิโลก 10,000 บำท
  - เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรจัด

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 30,000 บำท
 -    เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

คา่ใชส้อย 50,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 9,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 10,000 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทน

งบด าเนนิงาน 109,000 บาท
คา่ตอบแทน 19,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 10,140 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่งๆ เชน่ เงนิ

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 350,220 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

งบบคุลากร 360,360 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 360,360 บาท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอืซอ่มแซม
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ 579,360 บาท

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์

เพือ่จำ่ยคำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์ 25,000 บำท

งบลงทนุ 25,000 บาท
คา่ครภุณัฑ์ 25,000 บาท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 72,500 บำท
  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้น

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 5,000 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำง

คา่สาธารณูปโภค 77,500 บาท
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เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำน
เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 30,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอก
คำ่เชำ่บำ้น 60,000 บำท

  เพือ่เป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็น
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

คา่ตอบแทน 105,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

เพือ่เป็นเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีจ่ำ่ยควบกับ
งบด าเนนิงาน 2,244,630 บาท

เพือ่เป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนจำ้งท่ัวไป 
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 10,000 บำท

เพือ่เป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำร
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,122,990 บำท

เพือ่เป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,841,460 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 2,456,470 บำท

แผนงานการศกึษา
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 7,306,090 บาท
งบบคุลากร 3,841,460 บาท

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรฝึกซอ้มแผน 26,000 บำท
- เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรฝึกซอ้ม

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรเดนิรณรงค์ 8,000 บำท
เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรป้องกัน

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำร"ตำวเิศษ อบุล 10,000 บำท
- เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำโครงกำร“ตำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดโครงกำรคลองสวยน ้ำใส 5,000 บำท
   - เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำโครงกำรคลอง

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกันและลดอบุตัเิหตุ 30,000 บำท
- เพือ่ใชจ้ำ่ยเป็นคำ่โครงกำรจัดตัง้จดุ

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกันและลดอบุตัเิหตุ 30,000 บำท
- เพือ่ใชจ้ำ่ยเป็นคำ่โครงกำรจัดตัง้จดุ

คา่ใชส้อย 109,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 109,000 บาท
งบด าเนนิงาน 109,000 บาท

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเดชอดุม 25,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนตำมโครงกำร

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองจังหวัดอบุลรำชธำนี 20,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูยป้์องกัน

อดุหนุนงบประมำณดำ้นกำรป้องกันและ 20,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรให ้

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูยข์อ้มลู
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร
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รวม
รวมคา่ครภุณัฑ์ 59,000 บาท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้น ้ำยำเคมพี่น
งบลงทนุ 59,000 บาท

คา่วสัดุ 50,000 บาท
วัสดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ 50,000 บำท

โครงกำรขับเคลือ่นโครงกำรสัตวป์ลอดโรค 36,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วัคซนีป้องกันโรคพษิสนัุข

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสัตว์ 8,400 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ส ำรวจขอ้มลูสัตวแ์ละขึน้

คา่ใชส้อย 44,400 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 353,400 บาท
งบด าเนนิงาน 94,400 บาท

โครงกำรนเิทศกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนศนูย์ 5,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรนเิทศกำร

คา่ใชส้อย 5,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 5,000 บาท
งบด าเนนิงาน 5,000 บาท

เงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวันส ำหรับ 1,220,000 บำท
เงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวันส ำหรับ

เงนิอดุหนนุ 1,220,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำใหศ้นูยพั์ฒนำเด็ก
งบเงนิอดุหนนุ 1,220,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค 35,000 บาท
คำ่ไฟฟ้ำ 35,000 บำท

วัสดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท
-เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้วัสดคุอมพวิเตอรใ์ชใ้น

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 854,700 บำท
เพือ่จัดซือ้อำหำรเสรมิ(นม)โรงเรยีน ใหก้ับ

วัสดสุ ำนักงำน 40,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้วัสดสุ ำนักงำนตำมที่

เพือ่เป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิ
คา่วสัดุ 934,700 บาท

-คำ่อำหำรกลำงวันของศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก
คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร
โครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำร 1,089,930 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน 50,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วกับกำรรับรองและพธิกีำร 10,000 บำท
1. เพือ่เป็นคำ่รับรองในกำรตอ้นรับบคุคล

คา่ใชส้อย 1,169,930 บาท
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เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,150,940 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 586,720 บำท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,315,940 บาท
งบบคุลากร 1,150,940 บาท

โครงกำรสง่เสรมิอำชพีจักสำนจำกตน้คลำ้ 30,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรอบรมกำรจัก 20,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรเพิม่ทักษะ 25,000 บำท
 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโกครงกำรลดขัน้ตอน 5,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ่ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ลงทะเบยีน เบีย้

คา่ใชส้อย 110,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 110,000 บาท
งบด าเนนิงาน 110,000 บาท

คำ่เชำ่บำ้น 42,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นใหก้ับพนักงำน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 9,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 10,000 บำท
    -คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็น

งบด าเนนิงาน 61,000 บาท
คา่ตอบแทน 61,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 7,080 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเพิม่ตำ่งๆ เชน่ คำ่

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 311,760 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

เงนิเดอืนพนักงำน 362,640 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนใหแ้ก่

งบบคุลากร 681,480 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 681,480 บาท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็น
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 742,480 บาท

เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

เงนิอดุหนุนส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำม 200,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 200,000 บาท
เงนิอดุหนนุ 200,000 บาท

จัดซือ้เครือ่งพ่นหมอกควัน 59,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งพ่นหมอกควัน  

ครภัุณฑว์ทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์
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รวมงานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 10,000 บาท

อดุหนุนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมอืงเดช 50,000 บำท
   -อดุหนุนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมอืง

เงนิอดุหนนุ 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ 50,000 บาท
งบเงนิอดุหนนุ 50,000 บาท

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพ 40,100 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพ 28,500 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรรณรงคก์ำรคัด 50,000 บำท
      เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรป้องกันและ 25,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยคำ่ตอบแทน

คา่ใชส้อย 143,600 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็ง 143,600 บาท
งบด าเนนิงาน 143,600 บาท

วัสดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท
      - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ - อปุกรณ์บนัทกึ

วัสดไุฟฟ้ำและวทิยุ 35,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ฟิวส ์เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ 

วัสดสุ ำนักงำน 40,000 บำท
     -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วัสดสุ ำนักงำน เชน่ 

       - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
คา่วสัดุ 115,000 บาท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่เดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 30,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำน
คา่ใชส้อย 30,000 บาท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ผลตอบแทนอืน่เป็น
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

คา่ตอบแทน 20,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพี
งบด าเนนิงาน 165,000 บาท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 21,420 บำท

     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของ
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 500,800 บำท

  -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
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 -เพือ่ซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้หว้ยหนิหนีบ 

 -เพือ่ซอ่มแซมระบบประปำ หมูท่ี ่5  (ตำม
โครงกำรซอ่มแซมหว้ยหนิหนีบ ตอนลำ่ง 173,000 บำท

 - เพือ่ซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้วังเกิง้ หมูท่ี ่5 
โครงกำรซอ่มแซมระบบประปำหมูบ่ำ้น หมูท่ี ่5 30,000 บำท

 -เพือ่ซอ่มแซมถนนลกูรังซอยหนองค ูหมู่
โครงกำรซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้วังเกิง้ หมูท่ี ่5 97,000 บำท

 -เพือ่ซอ่มแซมถนน คสล.เป็นถนน
โครงกำรซอ่มแซมถนนลกูรังซอยหนองคู 133,000 บำท

 - เพือ่กอ่สรำ้งระบบประปำ หมูท่ี ่7  (ตำม
โครงกำรซอ่มแซมถนน คสล. เป็นถนนแอส 100,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรกอ่สรำ้งระบบประปำ หมูท่ี ่7 388,000 บำท

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตีพรอ้ม 218,000 บำท
 -เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตี ขนำด 

โครงกำรกอ่สรำ้งน ้ำลน้หว้ยวังค ำตอนบน หมู่ 300,000 บำท
 - เพือ่กอ่สรำ้งฝำยน ้ำลน้หว้ยวังค ำ

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยหนำ้วัด บำ้น

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 167,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล.หนำ้บำ้นนำยสวน 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 - เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยบรูพำ - 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 200,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยโนนมว่ง หมู่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. ซอยวำสนำ หมู่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กขำ้ง 300,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิ

โครงกอ่สรำ้งทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตีพรอ้ม 82,000 บำท
 - เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตี ขนำด 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 3,088,000 บาท
คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ - ไมต้ำ่งๆ  - น ้ำมันทำ
งบลงทนุ 3,088,000 บาท

คา่วสัดุ 50,000 บาท
วัสดกุอ่สรำ้ง 50,000 บำท

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 3,138,000 บาท
งบด าเนนิงาน 50,000 บาท

โครงกำรสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว 10,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว 

คา่ใชส้อย 10,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

งบด าเนนิงาน 10,000 บาท
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  -เพือ่จำ่ยเบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส ์ ประจ ำปี 

ส ำรองจำ่ย 106,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเบีย้ยังชพีผูพ้กิำร ประจ ำปี 2564 
เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ 30,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเบีย้ยังชพีผูส้งูอำยปุระจ ำปี 
เบีย้ยังชพีคนพกิำร 2,204,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุทดแทน
เบีย้ยังชพีผูส้งูอำยุ 7,476,400 บำท

     -เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุประกันสังคม
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 30,000 บำท

งบกลาง 10,440,480 บาท
เงนิสมทบกองทนุประกันสังคม 203,000 บำท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 10,440,480 บาท
งบกลาง 10,440,480 บาท

โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพชือัน 10,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์

โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิง่แวดลอ้ม 10,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์

โครงกำรแปลงสำธติเกษตรอนิทรยีว์ถิี 10,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรแปลง

โครงกำรทอ้งถิน่ปลกูป่ำเฉลมิพระเกยีรต ิ“   10,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรทอ้งถิน่

โครงกำรเกษตรอนิทรยีป์ลอดสำรพษิ 10,000 บำท
  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรเกษตร

คา่ใชส้อย 50,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

งานอนรุกัษแ์หลง่น า้และป่าไม้ 50,000 บาท
งบด าเนนิงาน 50,000 บาท

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 10,000 บำท
 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

คา่ใชส้อย 10,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 3,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์ 10,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

งบด าเนนิงาน 23,000 บาท
คา่ตอบแทน 13,000 บาท

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 238,920 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

งบบคุลากร 238,920 บาท
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 238,920 บาท

แผนงานการเกษตร
งานสง่เสรมิการเกษตร 261,920 บาท
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จ ำนวนเงนิชว่ยคำ่ครองชพีผูรั้บบ ำนำญ (ชคบ.) 21,080 บำท

เงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 170,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญ

เงนิสมทบกองทนุหลักประกันสขุภำพ อบต. 200,000 บำท
     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบระบบ

     -ประมำณกำรไวเ้พือ่จำ่ยใหเ้พยีงพอตอ่
รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพัน
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- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำแมบ่ำ้นท ำควำม

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรับรองและพธิกีำร 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ดงันี้
โครงกำรจำ้งเหมำแมบ่ำ้นท ำควำมสะอำด 78,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

โครงกำรจำ้งเหมำบรกิำร 50,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เลำ่เรยีนของบตุรใหแ้ก่
คา่ใชส้อย 555,000 บาท

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นหรอืทีพั่ก
เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน
คำ่เชำ่บำ้น 156,000 บำท

     เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนอืน่เป็นกรณี
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท

คา่ตอบแทน 206,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีชั่วครำว
งบด าเนนิงาน 1,183,000 บาท

     -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 60,660 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งปลดั 
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,220,000 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,763,460 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 2,230,800 บำท

เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองคก์รปกครอง 1,800,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำ 172,800 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่

เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษ

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
     - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนประจ ำ

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเดอืน ใหแ้ก ่

งบบคุลากร 6,334,580 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,571,120 บาท

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้ 35,000,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

งานบรหิารท ัว่ไป 8,118,580 บาท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำคร่ัง

อ ำเภอ เดชอดุม   จังหวดัอบุลรำชธำนี
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จ ำนวนคำ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ 30,000 บำท
-เพือ่จำ่เป็นคำ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ (ตัง้

รายจา่ยอืน่ 30,000 บาท
รำยจำ่ยอืน่

เพือ่ปรับปรุงศำลำอเนกประสงคอ์งคก์ำร
งบรายจา่ยอืน่ 30,000 บาท

คำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรปรับปรุงศำลำอเนกประสงคอ์งคก์ำร 500,000 บำท

เพือ่จัดซือ้พัดลมอตุสำหกรรม 3 ขำ ขนำด 
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 500,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้ม
จัดซือ้พัดลมอตุสำหกรรม 18,000 บำท

ครุภัณฑส์ ำนักงำน

จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้มเอกสำร 40 ชอ่ง 18,000 บำท

งบลงทนุ 536,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 36,000 บาท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 30,000 บำท
     - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้น

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 2,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงคำ่ลงทะเบยีน

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 10,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศพัทท์ีใ่ชใ้นกำร

คำ่ไฟฟ้ำ 100,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำของส ำนักงำน 

 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์  
คา่สาธารณูปโภค 142,000 บาท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 
วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและ
วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 
วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000 บำท

"-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้ของทีเ่ป็นวสัดโุดย
วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 20,000 บำท

คา่วสัดุ 280,000 บาท
วสัดสุ ำนักงำน 100,000 บำท

คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท
- คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม (รำยจำ่ยเพือ่

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่หรอื 100,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้นำยก 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดโครงกำรอบรมเพิม่ 207,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรอบรมเพิม่

คำ่ใชจ้ำ่ยเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 50,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ลงทะเบยีน เบีย้เลีย้ง 

 - คำ่รับรอง   จ ำนวน  20,000  บำท 
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่
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จ ำนวนคำ่บรกิำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำง

 - เพือ่จำ่ยคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ 
คา่สาธารณูปโภค 77,500 บาท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้ของทีเ่ป็นวสัดโุดย
วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

คา่วสัดุ 100,000 บาท
วสัดสุ ำนักงำน 50,000 บำท

คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรักษำหรอืซอ่มแซม

โครงกำรปรับปรุงแผนทีภ่ำษีและทะเบยีน 250,000 บำท
  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร

โครงกำรจัดเก็บภำษีเคลือ่นที่ 10,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 50,000 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

คา่ใชส้อย 330,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่เชำ่บำ้น 50,000 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำร

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 50,000 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนอืน่เป็นกรณี

งบด าเนนิงาน 617,500 บาท

คา่ตอบแทน 110,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 32,940 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพี

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 283,430 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
  - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของ 

เงนิเดอืนพนักงำน 1,265,280 บำท
   - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น

งบบคุลากร 1,623,650 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,623,650 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรสนับสนุน
งานบรหิารงานคลงั 2,266,150 บาท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำร
อดุหนุนสนับสนุนกำรจัดกจิกรรมกิง่กำชำด 15,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรเพิม่
อดุหนุนงำนกำชำดและงำนประจ ำปีใหแ้ก่ 10,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนนส ำนักงำนสง่เสรมิกำรปกครองสว่น 10,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 35,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 35,000 บาท
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จ ำนวนอดุหนุนงบประมำณดำ้นกำรป้องกนัและ 20,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรใหก้ำร

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูยข์อ้มลู
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

โครงกำรจัดตัง้ศนูยป์ฏบิัตกิำรร่วมในกำร 25,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 90,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 90,000 บาท

คำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

คำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000 บำท

งบลงทนุ 20,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 20,000 บาท

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 20,000 บำท
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและ

คา่วสัดุ 40,000 บาท
วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท

คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม 10,000 บำท
"    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรักษำหรอื

โครงกำรจัดกจิกรรมวนัตอ่ตำ้นยำเสพตดิโลก 10,000 บำท
  - เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรจัด

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 30,000 บำท
 -    เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

คา่ใชส้อย 50,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 9,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทน

งบด าเนนิงาน 109,000 บาท

คา่ตอบแทน 19,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 10,140 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่งๆ เชน่ เงนิเพิม่

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 350,220 บำท
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

งบบคุลากร 360,360 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 360,360 บาท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรักษำหรอืซอ่มแซม
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ 579,360 บาท

คำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพือ่จำ่ยคำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 25,000 บำท

งบลงทนุ 25,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 25,000 บาท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 72,500 บำท
  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้น
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รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรับรองและพธิกีำร 10,000 บำท
1. เพือ่เป็นคำ่รับรองในกำรตอ้นรับบคุคล

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร
คา่ใชส้อย 1,169,930 บาท

    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำน
เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 30,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอก
คำ่เชำ่บำ้น 60,000 บำท

  เพือ่เป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็น
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

คา่ตอบแทน 105,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

เพือ่เป็นเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีจ่ำ่ยควบกบั
งบด าเนนิงาน 2,244,630 บาท

เพือ่เป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนจำ้งท่ัวไป 
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 10,000 บำท

เพือ่เป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำร
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,122,990 บำท

เพือ่เป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบล 
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,841,460 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 2,456,470 บำท

แผนงานการศกึษา
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 7,306,090 บาท

งบบคุลากร 3,841,460 บาท

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรฝึกซอ้มแผน 26,000 บำท
- เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรฝึกซอ้ม

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรเดนิรณรงค์ 8,000 บำท
เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรป้องกนั

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำร"ตำวเิศษ อบุล 10,000 บำท
- เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำโครงกำร“ตำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดโครงกำรคลองสวยน ้ำใส 5,000 บำท
   - เพือ่ใชเ้ป็นคำ่ด ำเนนิกำโครงกำรคลอง

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกนัและลดอบุัตเิหตุ 30,000 บำท
- เพือ่ใชจ้ำ่ยเป็นคำ่โครงกำรจัดตัง้จดุ

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกนัและลดอบุัตเิหตุ 30,000 บำท
- เพือ่ใชจ้ำ่ยเป็นคำ่โครงกำรจัดตัง้จดุ

คา่ใชส้อย 109,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 109,000 บาท

งบด าเนนิงาน 109,000 บาท

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเดชอดุม 25,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนตำมโครงกำร

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองจังหวดัอบุลรำชธำนี 20,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูยป้์องกนั
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รวมงบเงนิอดุหนนุ 200,000 บาท

จัดซือ้เครือ่งพน่หมอกควนั 59,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งพน่หมอกควนั  

คา่ครภุณัฑ์ 59,000 บาท
ครุภัณฑว์ทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้น ้ำยำเคมพีน่
งบลงทนุ 59,000 บาท

คา่วสัดุ 50,000 บาท
วสัดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ 50,000 บำท

โครงกำรขบัเคลือ่นโครงกำรสตัวป์ลอดโรค 36,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุข

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสตัว์ 8,400 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ส ำรวจขอ้มลูสตัวแ์ละขึน้

คา่ใชส้อย 44,400 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 353,400 บาท

งบด าเนนิงาน 94,400 บาท

โครงกำรนเิทศกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนศนูย์ 5,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรนเิทศกำร

คา่ใชส้อย 5,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 5,000 บาท

งบด าเนนิงาน 5,000 บาท

เงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรับ 1,220,000 บำท
เงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรับ

เงนิอดุหนนุ 1,220,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำใหศ้นูยพั์ฒนำเด็ก
งบเงนิอดุหนนุ 1,220,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค 35,000 บาท
คำ่ไฟฟ้ำ 35,000 บำท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท
-เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอรใ์ชใ้น

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 854,700 บำท
เพือ่จัดซือ้อำหำรเสรมิ(นม)โรงเรยีน ใหก้บั

วสัดสุ ำนักงำน 40,000 บำท
เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้วสัดสุ ำนักงำนตำมที่

เพือ่เป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์นิ
คา่วสัดุ 934,700 บาท

-คำ่อำหำรกลำงวนัของศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก
คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร
โครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำร 1,089,930 บำท

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน 50,000 บำท
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     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของ

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 500,800 บำท

  -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนสว่น
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,150,940 บาท
เงนิเดอืนพนักงำน 586,720 บำท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,315,940 บาท

งบบคุลากร 1,150,940 บาท

โครงกำรสง่เสรมิอำชพีจักสำนจำกตน้คลำ้ 30,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรอบรมกำรจัก 20,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรเพิม่ทักษะ 25,000 บำท
 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโกครงกำรลดขัน้ตอนกำร 5,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ่ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ลงทะเบยีน เบีย้

คา่ใชส้อย 110,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 110,000 บาท

งบด าเนนิงาน 110,000 บาท

คำ่เชำ่บำ้น 42,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นใหก้บัพนักงำน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 9,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท
    -คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็น

งบด าเนนิงาน 61,000 บาท

คา่ตอบแทน 61,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 7,080 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเพิม่ตำ่งๆ เชน่ คำ่

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 311,760 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

เงนิเดอืนพนักงำน 362,640 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนใหแ้ก่

งบบคุลากร 681,480 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 681,480 บาท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็น
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 742,480 บาท

เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

เงนิอดุหนุนส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำม 200,000 บำท

เงนิอดุหนนุ 200,000 บาท
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จ ำนวนโครงกำรสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว 10,000 บำท

คา่ใชส้อย 10,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 10,000 บาท

งบด าเนนิงาน 10,000 บาท

อดุหนุนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมอืงเดช 50,000 บำท
   -อดุหนุนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมอืง

เงนิอดุหนนุ 50,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ 50,000 บาท

งบเงนิอดุหนนุ 50,000 บาท

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพ 40,100 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพ 28,500 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรรณรงคก์ำรคดั 50,000 บำท
      เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่จัดท ำโครงกำรป้องกนัและ 25,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยคำ่ตอบแทน

คา่ใชส้อย 143,600 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็ง 143,600 บาท

งบด าเนนิงาน 143,600 บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท
      - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ - อปุกรณ์บันทกึ

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 35,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ฟิวส ์เข็มขดัรัดสำยไฟฟ้ำ 

วสัดสุ ำนักงำน 40,000 บำท
     -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนักงำน เชน่ 

       - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
คา่วสัดุ 115,000 บาท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่เดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 30,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน
คา่ใชส้อย 30,000 บาท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ผลตอบแทนอืน่เป็น
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

คา่ตอบแทน 20,000 บาท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพี
งบด าเนนิงาน 165,000 บาท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 21,420 บำท
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จ ำนวนคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 238,920 บำท

งบบคุลากร 238,920 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 238,920 บาท

 -เพือ่ซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้หว้ยหนิหนบี 
แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 261,920 บาท

 -เพือ่ซอ่มแซมระบบประปำ หมูท่ี ่5  (ตำม
โครงกำรซอ่มแซมหว้ยหนิหนบี ตอนลำ่ง หมู่ 173,000 บำท

 - เพือ่ซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้วงัเกิง้ หมูท่ี ่5 
โครงกำรซอ่มแซมระบบประปำหมูบ่ำ้น หมูท่ี ่5 30,000 บำท

 -เพือ่ซอ่มแซมถนนลกูรังซอยหนองคู หมู่
โครงกำรซอ่มแซมฝำยน ้ำลน้วงัเกิง้ หมูท่ี ่5 97,000 บำท

 -เพือ่ซอ่มแซมถนน คสล.เป็นถนน
โครงกำรซอ่มแซมถนนลกูรังซอยหนองคู 133,000 บำท

 - เพือ่กอ่สรำ้งระบบประปำ หมูท่ี ่7  (ตำม
โครงกำรซอ่มแซมถนน คสล. เป็นถนนแอส 100,000 บำท

คำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรกอ่สรำ้งระบบประปำ หมูท่ี ่7 388,000 บำท

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตีพรอ้ม 218,000 บำท
 -เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตี ขนำด 0.30 

โครงกำรกอ่สรำ้งน ้ำลน้หว้ยวงัค ำตอนบน หมู่ 300,000 บำท
 - เพือ่กอ่สรำ้งฝำยน ้ำลน้หว้ยวงัค ำตอนบน 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยหนำ้วดั บำ้น

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 167,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล.หนำ้บำ้นนำยสวน 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 - เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยบรูพำ - 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 200,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. สำยโนนมว่ง หมู่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 300,000 บำท
 -เพือ่กอ่สรำ้งถนน คสล. ซอยวำสนำ หมูท่ี ่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กขำ้ง 300,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิ

โครงกอ่สรำ้งทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตีพรอ้ม 82,000 บำท
 - เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรตี ขนำด 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 3,088,000 บาท
คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ - ไมต้ำ่งๆ  - น ้ำมนัทำ
งบลงทนุ 3,088,000 บาท

คา่วสัดุ 50,000 บาท
วสัดกุอ่สรำ้ง 50,000 บำท

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 3,138,000 บาท

งบด าเนนิงาน 50,000 บาท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว 
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จ ำนวนเงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 170,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญ

เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ อบต. 200,000 บำท
     -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบระบบ

     -ประมำณกำรไวเ้พือ่จำ่ยใหเ้พยีงพอตอ่
รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพัน

  -เพือ่จำ่ยเบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส ์ ประจ ำปี 
ส ำรองจำ่ย 106,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเบีย้ยงัชพีผูพ้กิำร ประจ ำปี 2564 
เบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 30,000 บำท

 -เพือ่จำ่ยเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยปุระจ ำปี 
เบีย้ยงัชพีคนพกิำร 2,204,000 บำท

    -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุทดแทน
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุ 7,476,400 บำท

     -เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุประกนัสงัคม
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 30,000 บำท

งบกลาง 10,440,480 บาท
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 203,000 บำท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 10,440,480 บาท

งบกลาง 10,440,480 บาท

โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพชือนั 10,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์

โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิง่แวดลอ้ม 10,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์

โครงกำรแปลงสำธติเกษตรอนิทรยีว์ถิี 10,000 บำท
 -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรแปลง

โครงกำรทอ้งถิน่ปลกูป่ำเฉลมิพระเกยีรต ิ“   10,000 บำท
   -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรทอ้งถิน่

โครงกำรเกษตรอนิทรยีป์ลอดสำรพษิ 10,000 บำท
  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิโครงกำรเกษตร

คา่ใชส้อย 50,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

งานอนรุกัษแ์หลง่น า้และป่าไม้ 50,000 บาท

งบด าเนนิงาน 50,000 บาท

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในประเทศ 10,000 บำท
 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เดนิทำงไปรำชกำรใน

คา่ใชส้อย 10,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 3,000 บำท
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่พนักงำน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์ 10,000 บำท
    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง

งบด าเนนิงาน 23,000 บาท

คา่ตอบแทน 13,000 บาท

    -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง
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จ ำนวนเงนิชว่ยคำ่ครองชพีผูรั้บบ ำนำญ (ชคบ.) 21,080 บำท



ขอ้บญัญตั ิ
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าคร ัง่
อ.เดชอดุม  จ.อบุลราชธานี

               โดยทีเ่ป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจ
ขอ้ 1. ขอ้บัญญัต ินีเ้รยีกวา่ ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอ้ 2. ขอ้บัญญัต ินีใ้หใ้ชบ้ังคับตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป
ขอ้ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทัง้ส ิน้ 
ขอ้ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายไดจั้ดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงนิ

แผนงาน ยอดรวม
ดา้นบรหิารท ัว่ไป
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 10,384,730

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 688,360
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม
แผนงานการศกึษา 7,311,090

แผนงานสาธารณสขุ 353,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 852,480

แผนงานเคหะและชมุชน 1,315,940

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 143,600

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 60,000
ดา้นการเศรษฐกจิ
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 3,138,000

แผนงานการเกษตร 311,920
ดา้นการด าเนนิงานอืน่
แผนงานงบกลาง 10,440,480

งบประมาณรายจา่ยท ัง้ส ิน้ 35,000,000

ขอ้ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได ้เป็นจ านวนรวมทัง้ส ิน้ 0 บาท ดังนี้

งบ ยอดรวม
รวมรายจา่ย 0

ขอ้ 6. ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าคร่ังปฏบิัตกิารเบกิจ่ายเงนิงบประมาณทีไ่ดรั้บ

ขอ้ 7. ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าคร่ังมหีนา้ทีรั่กษาการใหเ้ป็นไปตามบัญญัตนิี้

ประกาศ ณ วนัที ่......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายสมบัต ิ เสตรา)
ต าแหน่ง นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าคร่ัง

อนุมัต ิ

ต าแหน่ง นายอ าเภอเดชอดุม

(ลงนาม)................................................

(นายธรรมนูญ  แจ่มใส)



ปี 2561 ปี 2562

0.00 0.00 0.00

59,834.09 60,569.34 0.00

179,030.00 176,600.00 0.00

7,206.00 5,771.00 -42.86

0.00 2,340.00 0.00

246,070.09 245,280.34

1,280.40 1,222.20 0.00

0.00 420.00
1,400.

00

0.00 0.00 0.00

1,420.00 830.00 -33.33

25,947.00 600.00 -60.00

0.00 0.00 0.00

600.00 0.00 0.00

29,247.40 3,072.20

97,272.04 151,313.14 42.86

97,272.04 151,313.14

0.00 6,800.00 -50.00
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รายงานประมาณการรายรบั
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าคร่ัง

อ าเภอ เดชอดุม  จังหวดัอบุลราชธานี
 

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564

หมวดภาษอีากร

     ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 0.00 50,000.00 % 50,000.00

     ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ 48,793.50 0.00 % 0.00

     ภาษีบ ารงุทอ้งที่ 157,315.81 0.00 % 0.00

     ภาษีป้าย 2,206.00 7,000.00 % 4,000.00

     อากรการฆา่สตัว์ 0.00 10,000.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษอีากร 208,315.31 67,000.00 64,000.00

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และ

     คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขาย 1,183.40 1,100.00 % 1,100.00

     คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนัน 120.00 200.00 % 3,000.00

     คา่ธรรมเนยีมเก็บขนอจุจาระหรอืสิง่ปฏกิลู 0.00 7,000.00 % 7,000.00

     คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณชิย์ 860.00 1,500.00 % 1,000.00

     คา่ปรับการผดิสญัญา 3,540.00 25,000.00 % 10,000.00

     คา่ใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิง่ปฏกิลู 7,000.00 0.00 % 0.00

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับ 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และ 12,703.40 34,800.00 22,100.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ

     ดอกเบีย้ 138,930.66 140,000.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 138,930.66 140,000.00 200,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

     คา่ขายแบบแปลน 51,000.00 10,000.00 % 5,000.00
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3,968.00 2,166.00 900.00

3,968.00 8,966.00

407,600.05 414,810.85 -14.63

8,945,529.22 9,256,773.09 -11.11

2,763,092.73 2,652,253.23 -2.22

89,819.15 77,836.47 0.00

0.00 0.00 0.00

5,277,590.55 5,789,295.41 -8.70

51,256.24 55,725.73 0.00

41,080.25 50,923.99 0.00

906,045.00 576,717.00 -33.33

510.00 510.00 100.00

18,482,523.19 18,874,845.77

16,840,416.00 18,522,590.00 5.88

16,840,416.00 18,522,590.00

35,699,496.72 37,806,067.45

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 4,006.00 5,000.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 55,006.00 15,000.00 55,000.00

หมวดภาษจีดัสรร

     ภาษีและคา่ธรรมเนยีมรถยนต์ 459,369.98 410,000.00 % 350,000.00

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,170,159.76 9,000,000.00 % 8,000,000.00

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้ 2,559,274.25 2,700,000.00 % 2,640,000.00

     ภาษีธรุกจิเฉพาะ 83,003.27 90,000.00 % 90,000.00

     ภาษีสรุา 1,354,604.88 0.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามติ 3,264,438.41 5,300,000.00 % 4,838,900.00

     คา่ภาคหลวงแร่ 55,149.16 50,000.00 % 50,000.00

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม 42,175.96 40,000.00 % 40,000.00

     คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติ ิ 584,628.00 900,000.00 % 600,000.00

     คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชน้ ้าบาดาล 0.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดภาษจีดัสรร 16,572,803.67 18,490,000.00 16,658,900.00

หมวดเงนิอดุหนนุท ัว่ไป

     เงนิอดุหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนนิการตาม 16,772,159.00 17,000,000.00 % 18,000,000.00

รวมหมวดเงนิอดุหนนุท ัว่ไป 16,772,159.00 17,000,000.00 18,000,000.00

รวมทกุหมวด 33,759,918.04 35,746,800.00 35,000,000.00
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำคร่ัง
อ.เดชอดุม  จ.อบุลรำชธำนี

ประมาณการรายรบั 35,000,000   บาท  แยก

รายไดจ้ดัเก็บเอง
หมวดภาษอีากร 64,000 บาท
ภำษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้ง 50,000 บำท

ประมำณกำรเทำ่กับปีทีผ่ำ่นมำ

ภำษีป้ำย 4,000 บำท

ประมำณกำรต ำ่กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

อำกรกำรฆำ่สตัว์ 10,000 บำท

ประมำณกำรเทำ่กับปีทีผ่ำ่นมำ

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และ 22,100 บาท
คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญำตกำรขำยสรุำ 1,100 บำท

ประมำณกำรเทำ่กับปีทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญำตกำรพนัน 3,000 บำท

ประมำณกำรสงูกวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมเก็บขนอจุจำระหรอืสิง่ปฏกิลู 7,000 บำท

ประมำณกำรเทำ่กับปีทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบยีนพำณชิย์ 1,000 บำท

ประมำณกำรต ำ่กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

คำ่ปรับกำรผดิสญัญำ 10,000 บำท

ประมำณกำรต ำ่กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 200,000 บาท
ดอกเบีย้ 200,000 บำท

ประมำณกำรสงูกวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 55,000 บาท
คำ่ขำยแบบแปลน 5,000 บำท

ประมำณกำรต ำ่กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

รำยไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 50,000 บำท

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่
หมวดภาษจีดัสรร 16,658,900 บาท
ภำษีและคำ่ธรรมเนียมรถยนต์ 350,000 บำท

ประมำณกำรต ำ่กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

ภำษีมลูคำ่เพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 8,000,000 บำท

ประมำณกำรต ำ่กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

ภำษีมลูคำ่เพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยไดฯ้ 2,640,000 บำท

ประมำณกำรต ำ่กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ
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รวม
จ ำนวน

ภำษีธรุกจิเฉพำะ 90,000 บำท

ประมำณกำรเทำ่กับปีทีผ่ำ่นมำ

ภำษีสรรพสำมติ 4,838,900 บำท

ประมำณกำรต ำ่กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

คำ่ภำคหลวงแร่ 50,000 บำท

ประมำณกำรเทำ่กับปีทีผ่ำ่นมำ

คำ่ภำคหลวงปิโตรเลยีม 40,000 บำท

18,000,000 บาท

ประมำณกำรเทำ่กับปีทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม 600,000 บำท

ประมำณกำรต ำ่กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

เงนิอดุหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนนิกำรตำม 18,000,000 บำท

ประมำณกำรสงูกวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชน้ ้ำบำดำล 50,000 บำท

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่
หมวดเงนิอดุหนนุท ัว่ไป
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำคร่ัง
อ.เดชอดุม  จ.อบุลรำชธำนี

ประมาณการรายรบั 35,000,000   บาท  แยก
รายไดจ้ดัเก็บเอง

หมวดภาษอีากร 64,000 บาท
ภำษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้ง 50,000 บำท

ประมำณกำรเทำ่กับปีทีผ่ำ่นมำ

ภำษีป้ำย 4,000 บำท

ประมำณกำรต ำ่กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

อำกรกำรฆำ่สตัว์ 10,000 บำท

ประมำณกำรเทำ่กับปีทีผ่ำ่นมำ

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และ 22,100 บาท
คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญำตกำรขำยสรุำ 1,100 บำท

ประมำณกำรเทำ่กับปีทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญำตกำรพนัน 3,000 บำท

ประมำณกำรสงูกวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมเก็บขนอจุจำระหรอืสิง่ปฏกิลู 7,000 บำท

ประมำณกำรเทำ่กับปีทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบยีนพำณชิย์ 1,000 บำท

ประมำณกำรต ำ่กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

คำ่ปรับกำรผดิสญัญำ 10,000 บำท

ประมำณกำรต ำ่กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 200,000 บาท
ดอกเบีย้ 200,000 บำท

ประมำณกำรสงูกวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 55,000 บาท
คำ่ขำยแบบแปลน 5,000 บำท

ประมำณกำรต ำ่กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

รำยไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 50,000 บำท

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่
หมวดภาษจีดัสรร 16,658,900 บาท
ภำษีและคำ่ธรรมเนียมรถยนต์ 350,000 บำท

ประมำณกำรต ำ่กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

ภำษีมลูคำ่เพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 8,000,000 บำท

ประมำณกำรต ำ่กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

ภำษีมลูคำ่เพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยไดฯ้ 2,640,000 บำท

ประมำณกำรต ำ่กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

ภำษีธรุกจิเฉพำะ 90,000 บำท
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ประมำณกำรเทำ่กับปีทีผ่ำ่นมำ

ภำษีสรรพสำมติ 4,838,900 บำท

ประมำณกำรต ำ่กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

คำ่ภำคหลวงแร่ 50,000 บำท

ประมำณกำรเทำ่กับปีทีผ่ำ่นมำ

คำ่ภำคหลวงปิโตรเลยีม 40,000 บำท

18,000,000 บาท

ประมำณกำรเทำ่กับปีทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม 600,000 บำท

ประมำณกำรต ำ่กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

เงนิอดุหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนนิกำรตำม 18,000,000 บำท

ประมำณกำรสงูกวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชน้ ้ำบำดำล 50,000 บำท

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่
หมวดเงนิอดุหนนุท ัว่ไป


