


พ้ืนท่ี 17.79 ตารางกิโลเมตร

ประชากรท้ังหมด 3,710 คน

ชาย 1,791 คน

หญิง 1,919 คน

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง
เขต/อ าเภอ เมืองมหาสารคาม    จังหวัดมหาสารคาม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ม. 4  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล ห้วยแอ่ง

  เขต/อ าเภอ เมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  44000

ข้อมูล ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565



อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม

ส่วนท่ี 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

2.7 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

2.4 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 500,500.00 บำท
2.5 มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี จ ำนวน 790,700.00 บำท
2.6 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 0.00 บำท
งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 976,000.00 บำท
งบลงทุน จ ำนวน 853,870.00 บำท
งบด ำเนินงำน จ ำนวน 6,225,278.89 บำท
งบบุคลำกร จ ำนวน 10,792,995.38 บำท

2.3 รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 25,768,123.27 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง จ ำนวน 6,919,979.00 บำท

หมวดเงินอุดหนุน 11,844,780.00 บำท

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 2,632,500.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 บำท

หมวดภำษีจัดสรร 16,531,601.68 บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค และกิจกำรพำณิชย์ 0.00 บำท

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 550.00 บำท

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 32,392.90 บำท

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 40,416.21 บำท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 รำยรับจริง จ ำนวน 28,515,262.77 บำท ประกอบด้วย

หมวดภำษีอำกร 65,521.98 บำท

1.1.5 รำยกำรกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 5 โครงกำร รวม 1,320,000.00 บำท
1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท

1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 6,018,102.03 บำท
1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 17,071,039.89 บำท
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 11,105,516.56 บำท

           บัดน้ี ถึงเวลำท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถำนะ

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง



รายรับจริง

ปี  2564

37,702.94

9,413.85

37,797.31

5,082.00

89,996.10

15,077,504.36

15,077,504.36

11,868,504.10

11,868,504.10

27,036,004.56

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 14,795,600.00 15,500,000.00

รวม 32,550,000.00 33,300,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

หมวดเงินอุดหนุน 14,795,600.00 15,500,000.00

หมวดภาษีจัดสรร 17,552,900.00 17,597,300.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 17,552,900.00 17,597,300.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 201,500.00 202,700.00

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 100,000.00 100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 20,000.00 10,500.00

หมวดภาษีอากร 62,000.00 65,600.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ 19,500.00 26,600.00

รายรับ
ประมาณการ

ปี 2565

ประมาณการ

ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง

1. รายรับ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง

อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม



อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม

ส่วนท่ี 2

ข้อบัญญัติ

เร่ือง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง



ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 8,185,800

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 33,300,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,700,370

แผนงานการเกษตร 390,000

แผนงานเคหะและชุมชน 785,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 255,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 220,000

แผนงานการศึกษา 4,331,130

แผนงานสาธารณสุข 1,859,220

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,745,500

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,443,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 384,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม

ด้าน รวม
ด้านบริหารท่ัวไป

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง
อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม



หน้า : 1/1

8,185,800

8,185,800

1,844,610 8,077,080

0 1,707,120

1,844,610 6,369,960

604,500 2,274,500

54,500 670,500

160,000 868,000

35,000 365,000

355,000 371,000

29,400 72,400

29,400 72,400

0 20,000

0 20,000

2,478,510 10,443,980รวม 7,646,150 319,320

งบเงินอุดหนุน 20,000 0

    เงินอุดหนุน 20,000 0

งบลงทุน 43,000 0

    ค่าครุภัณฑ์ 43,000 0

    ค่าวัสดุ 330,000 0

    ค่าสาธารณูปโภค 16,000 0

    ค่าตอบแทน 616,000 0

    ค่าใช้สอย 708,000 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,206,030 319,320

งบด ำเนินงำน 1,670,000 0

รวมงบ

งบบุคลำกร 5,913,150 319,320

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120 0

    งบกลาง 8,185,800

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งำน
งำนบริหำรท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง

งำนควบคุมภำยในและ

กำรตรวจสอบภำยใน

แผนงำนงบกลำง

งำน
งบกลำง รวมงบ

งบกลำง 8,185,800

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง

อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม



หน้า : 1/1

384,000

70,000

234,000

80,000

384,000

855,040

855,040

1,240,110

10,000

698,155

531,955

0

0

0

798,000

798,000

2,893,150

    เงินอุดหนุน 0 798,000

รวม 1,437,980 4,331,130

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 0 798,000

    ค่าสาธารณูปโภค 18,000 18,000

งบลงทุน 150,000 150,000

    ค่าใช้สอย 689,000 1,387,155

    ค่าวัสดุ 20,000 551,955

งบด ำเนินงำน 752,000 1,992,110

    ค่าตอบแทน 25,000 35,000

งบบุคลำกร 535,980 1,391,020

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 535,980 1,391,020

    ค่าวัสดุ 80,000

รวม 384,000

แผนงำนกำรศึกษำ

งำน งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับกำรศึกษำ

งำนระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษำ
รวมงบ

งบด ำเนินงำน 384,000

    ค่าตอบแทน 70,000

    ค่าใช้สอย 234,000

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

งำน งำนป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัย
รวมงบ



หน้า : 1/1

0

0

675,400

0

675,400

0

0

0

0

0

675,400

0

0

260,000

0

260,000

0

260,000รวม 1,485,500 1,745,500

    ค่าใช้สอย 50,000 310,000

    ค่าวัสดุ 25,000 25,000

งบด ำเนินงำน 254,000 514,000

    ค่าตอบแทน 179,000 179,000

งบบุคลำกร 1,231,500 1,231,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,231,500 1,231,500

รวม 1,183,820 1,859,220
แผนงำนสังคมสงเครำะห์

งำน งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับสังคมสงเครำะห์

งำนสวัสดิกำรสังคม

และสังคมสงเครำะห์
รวมงบ

งบเงินอุดหนุน 210,000 210,000

    เงินอุดหนุน 210,000 210,000

งบลงทุน 21,500 21,500

    ค่าครุภัณฑ์ 21,500 21,500

    ค่าใช้สอย 218,000 893,400

    ค่าวัสดุ 152,000 152,000

งบด ำเนินงำน 468,000 1,143,400

    ค่าตอบแทน 98,000 98,000

งบบุคลำกร 484,320 484,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 484,320 484,320

แผนงำนสำธำรณสุข

งำน งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับสำธำรณสุข

งำนบริกำรสำธำรณสุข

และงำนสำธำรณสุขอ่ืน
รวมงบ



หน้า : 1/1

650,000

650,000

135,000

135,000

785,000

255,000

255,000

255,000

170,000

170,000

170,000รวม 50,000 220,000

งบด ำเนินงำน 50,000 220,000

    ค่าใช้สอย 50,000 220,000

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

งำน
งำนกีฬำและนันทนำกำร

งำนศำสนำวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน
รวมงบ

งบด ำเนินงำน 255,000

    ค่าใช้สอย 255,000

รวม 255,000

    เงินอุดหนุน 135,000

รวม 785,000

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

งำน
งำนส่งเสริมและ

สนับสนุนควำมเข้มแข็ง

ชุมชน

รวมงบ

งบลงทุน 650,000

    ค่าครุภัณฑ์ 650,000

งบเงินอุดหนุน 135,000

แผนงำนเคหะและชุมชน

งำน
งำนไฟฟ้ำและประปำ รวมงบ



หน้า : 1/1

0

0

216,810

0

216,810

0

3,109,000

3,109,000

3,325,810

0

0

90,000

90,000

90,000รวม 300,000 390,000

งบด ำเนินงำน 100,000 190,000

    ค่าใช้สอย 100,000 190,000

งบบุคลำกร 200,000 200,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 200,000 200,000

รวม 1,374,560 4,700,370

แผนงำนกำรเกษตร

งำน
งำนส่งเสริมกำรเกษตร

งำนส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยำกรธรรมชำติ
รวมงบ

งบลงทุน 0 3,109,000

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 3,109,000

    ค่าใช้สอย 245,000 461,810

    ค่าวัสดุ 115,000 115,000

งบด ำเนินงำน 455,000 671,810

    ค่าตอบแทน 95,000 95,000

งบบุคลำกร 919,560 919,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 919,560 919,560

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

งำน
งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับอุตสำหกรรม

และกำรโยธำ

งำนก่อสร้ำง รวมงบ



ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง

(ลงนำม)..................................................

(นำยประภำส  ทัตติวงษ์)

ข้อ 7 ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่งมีหน้ำท่ีรักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติน้ี

ประกำศ ณ วันท่ี ......................................................................

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่งปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติให้

แผนงำนงบกลำง 8,185,800
งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 33,300,000

ข้อ 5 งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวนรวมท้ังส้ิน 0 บำท ดังน้ี

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 4,700,370

แผนงำนกำรเกษตร 390,000
ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 255,000

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 220,000
ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงำนสำธำรณสุข 1,859,220

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 1,745,500

แผนงำนเคหะและชุมชน 785,000

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 384,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงำนกำรศึกษำ 4,331,130

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 10,443,980

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เป็นจ ำนวนรวมท้ังส้ิน 33,300,000 บำท
ข้อ 4 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็น

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง
อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

               โดยท่ีเป็นกำรสมควรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่ำ ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566



ต ำแหน่ง นำยอ ำเภอเมืองมหำสำรคำม

(ลงนำม)..................................................
(นำยนันทวิทย์   นำคแสง)

อนุมัติ
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ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร

ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 2,000 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร

ค่ำใบอนุญำตอ่ืน ๆ 5,000 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร

ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 1,000 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 5,000 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 5,000 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะด ำเนินกำร

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 2,000 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ 2,000 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะด ำเนินกำร

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรน ้ำมันเช้ือเพลิง 1,900 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร

ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือส่ิงปฏิกูล 1,200 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะด ำเนินกำร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 26,600 บาท

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 1,500 บำท

ประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำจะเก็บได้ เน่ืองจำกคำดว่ำจะด ำเนินกำร

ภำษีป้ำย 29,700 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะด ำเนินกำร

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 65,600 บาท

ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 35,900 บำท

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 33,300,000   บาท  แยกเป็น

วันท่ีพิมพ์ : 9/11/2565  09:46:25 หน้ำ : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง

อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม
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เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจ

หมวดเงินอุดหนุน 15,500,000 บาท

เงินอุดหนุนท่ัวไป 15,500,000 บำท

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย 928,200 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 35,500 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร

ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ 10,000 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร

ค่ำภำคหลวงแร่ 35,500 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร

ภำษีสรรพสำมิต 3,672,900 บำท

ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 1,990,800 บำท

ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 65,000 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 10,533,900 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 17,597,300 บาท

ภำษีรถยนต์ 325,500 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะด ำเนินกำร

รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 10,000 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะด ำเนินกำร

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะด ำเนินกำร

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,500 บาท

ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร 500 บำท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 100,000 บาท

ดอกเบ้ีย 100,000 บำท
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จ ำนวนเงินช่วยค่ำท ำศพลูกจ้ำงประจ ำ 8,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินจ่ำยเป็นเงินค่ำท ำศพ ของลูกจ้ำงประจ ำท่ีเสียชีวิต

เงินช่วยค่ำท ำศพพนักงำนจ้ำง 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินจ่ำยเป็นเงินค่ำท ำศพ ของพนักงำนจ้ำงท่ีเสียชีวิต

เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินจ่ำยเป็นเงินค่ำท ำศพ ของพนักงำนส่วนต ำบล ท่ี

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับต ำบล  
เงินช่วยพิเศษ

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลห้วยแอ่ง     

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ 80,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 20,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 356,000 บำท

เงินส ำรองจ่ำย 800,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินส ำรองจ่ำย  ในกรณีจ ำเป็นและเหตุกำรณ์ท่ีไม่

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตำมบัญชีรำยช่ือท่ีได้รับ

เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 1,188,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิกำร  

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 5,518,800 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอำยุ  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตำมพระรำชบัญญัติเงิน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 45,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงกรณี

งบกลาง 8,185,800 บาท

งบกลาง 8,185,800 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 33,300,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 8,185,800 บาท

หน้ำ : 1/1
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง

อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม   จังหวัดมหำสำรคำม
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เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำบ ำรุงกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 28,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 458,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบล ในสังกัด ท่ีมีสิทธิ

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำให้แก่พนักงำน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 120,000 บำท
1) ค่ำตอบแทนบรรดำข้ำรำชกำร  พนักงำน  หรือลูกจ้ำงของ

งบด าเนินงาน 1,670,000 บาท

ค่าตอบแทน 616,000 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำว ให้แก่ 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 384,900 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงของพนักงำนจ้ำงท่ัวไปและพนักงำนจ้ำงตำม

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 226,410 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงประจ ำ  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร  

เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง  

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 120,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่ปลัด อบต. จ ำนวน 12 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 3,282,720 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่          

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ให้แก่          
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,206,030 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรนำยก เดือนละ  
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ 1,022,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษ ให้แก่          
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก 86,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง ให้แก่          
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ให้แก่          
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120 บาท

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 514,080 บำท

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป 7,646,150 บาท

งบบุคลากร 5,913,150 บาท
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จ ำนวนค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 8,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำพ้ืนท่ีเว็ปไซต์ขององค์กำรบริหำร

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 8,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็คทรอนิกส์ , ค่ำ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือวัสดุท่ีใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์   
ค่าสาธารณูปโภค 16,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น ชุด
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือวัสดุต่ำง ๆ ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนใน
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท

ค่าวัสดุ 330,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 150,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 70,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน

โครวกำรเข้ำค่ำยอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  พนักงำนส่วนต ำบล 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรเข้ำค่ำยอบรม

ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมโครงกำรต่ำงๆ 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมโครงกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 10,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ิน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เร่ืองกฎหมำย  10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินอบรมให้ควำมรู้เร่ืองกฎหมำย  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมค่ำนิยมองค์กร  หรือ OD  30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมองค์กร หรือ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิตัลของข้ำรำชกำร 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมพัฒนำทักษะ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันท้องถ่ินไทย 10,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรวันท้องถ่ินไทยของ

เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร  ดังน้ี  
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจ้ำงท ำวำรสำร  ค่ำจ้ำงบริกำรถ่ำย
รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนท่ัวไปต่ำงๆ  ดังต่อไปน้ี         
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 75,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนท่ัวไป 288,000 บำท

ค่าใช้สอย 708,000 บาท
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เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ข้ำรำชกำร/พนักงำน/

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 25,000 บำท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 24,500 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำน

งบด าเนินงาน 604,500 บาท

ค่าตอบแทน 54,500 บาท

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 259,680 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงิน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ในอัตรำเดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพเจ้ำพนักงำนพัสดุ จ ำนวน 12 เดือน 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,541,730 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถ่ินประจ ำปี เงินเล่ือนข้ัน

งบบุคลากร 1,844,610 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,844,610 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน  ดังน้ี
งานบริหารงานคลัง 2,478,510 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อุดหนุนโครงกำรจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน 20,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุน 20,000 บาท

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส ำหรับงำนประมวลผล 22,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก พร้อม

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำร  แบบ 2 บำนเล่ือน แบบสูง 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเล่ือน จ ำนวน 1 
ตู้เก็บเอกสำรแบบบำนเล่ือนกระจกแบบสูง 6,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีท ำงำน จ ำนวน  2 ตัว จ ำนวน 9,000 
ตู้เก็บเอกสำรแบบบำนเล่ือนกระจก 5 ฟุต 5,500 บำท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีท ำงำน 9,000 บำท

งบลงทุน 43,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 43,000 บาท
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จ ำนวนเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 4,000 บำท
คุณลักษณะพ้ืนฐำน

เคร่ืองพิมพ์แซอร์หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบท่ี 1 8,900 บำท
คุณลักษณะพ้ืนฐำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเล่ือน จ ำนวน 3 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ตู้เก็บเอกสำร 16,500 บำท

งบลงทุน 29,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 29,400 บาท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทรภำพ 

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำ

ค่ำน ้ำประปำ ค่ำน ้ำบำดำล 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน ้ำประปำในส ำนักงำน ในท่ีสำธำรณะหรืออำคำร

ค่ำไฟฟ้ำ 300,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน ในท่ีสำธำรณะหรืออำคำร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือวัสดุท่ีใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์   
ค่าสาธารณูปโภค 355,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือวัสดุต่ำง ๆ ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนใน
วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท

ค่าวัสดุ 35,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน

โครงกำรพัฒนำ/ประชำสัมพันธ์กำรจัดเก็บภำษี 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ

ค่ำธรรมเนียมและลงทะเบียน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมโครงกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร ประกอบด้วย 
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆดังน้ี 
รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 10,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 90,000 บำท

ค่าใช้สอย 160,000 บาท
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จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง  1 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน  
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถ่ินประจ ำปี เงินเล่ือนข้ัน
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 535,980 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 415,980 บำท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,437,980 บาท

งบบุคลากร 535,980 บาท

วัสดุอ่ืน 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอ่ืนต่ำง ๆ ส ำหรับรถบรรทุกน ้ำ

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ใช้ในงำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน
ค่าวัสดุ 80,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมต่ำง  ๆ
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรมกำร
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำล 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรมทบทวน 
โครงกำรฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรมจิตอำสำ
โครงกำรฝึกอบรมทบทวน  อปพร. 30,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรฝึกอบรมจิตอำสำภัยพิบัติ 20,000 บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนท่ัวไป 84,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนท่ัวไปคนงำนธุรกำร  จ ำนวน  1  

ค่าใช้สอย 234,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 70,000 บำท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

งบด าเนินงาน 384,000 บาท

ค่าตอบแทน 70,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 384,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 319,320 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 319,320 บำท

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 319,320 บาท

งบบุคลากร 319,320 บาท
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เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน  ให้แก่            

เงินวิทยฐำนะ 42,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 855,040 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 655,000 บำท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,893,150 บาท

งบบุคลากร 855,040 บาท

โครงกำรก่อสร้ำงร้ัวด้ำนหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโด 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงร้ัวด้ำนหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโด 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 150,000 บาท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน ้ำประปำในส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะ หรือ อำคำร
งบลงทุน 150,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะ หรือ อำคำร
ค่ำน ้ำประปำ ค่ำน ้ำบำดำล 3,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 18,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 15,000 บำท

ค่าวัสดุ 20,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท
(รำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ) 

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 

โครงกำรท่ีอ่ำนหนังสือประจ ำหมู่บ้ำน 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำช้ันวำงหนังสือ หนังสือ วำรสำรและหนังสืออ่ืนๆ 

ค่ำธรรมเนียม  ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 10,000 บำท
1) ค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมโครงกำรต่ำงๆ  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 599,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำให้แก่พนักงำน
ค่าใช้สอย 689,000 บาท

1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

ค่าตอบแทน 25,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 752,000 บาท
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จ ำนวนอุดหนุนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (อำหำร 798,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

เงินอุดหนุน 798,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เพ่ือจ่ำยเป็น
งบเงินอุดหนุน 798,000 บาท

ค่าวัสดุ 531,955 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 531,955 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท
(รำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ) 

โครงกำรให้ควำมรู้ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเก่ียวกับกำร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรให้ควำมรู้ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำอำหำรกลำงวัน) 437,325 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำหนังสือเรียน , 46,330 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำจัดกำรเรียน 144,500 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพ่ือพัฒนำกำรเด็ก 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมกำรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้

โครงกำรประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

โครงกำรตรวจสุขภำพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรตรวจสุขภำพเด็กนักเรียนศูนย์

ค่าใช้สอย 698,155 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล

ค่าตอบแทน 10,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง 1 
งบด าเนินงาน 1,240,110 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุง
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 4,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะช ำนำญกำรให้แก่ครูและบุคลำกรทำงกำร
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 153,840 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศส ำหรับห้องส ำนักงำนกอง

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศส ำหรับห้องส ำนักงำนกองสำธำรณสุข 21,500 บำท

งบลงทุน 21,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 21,500 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือวัสดุท่ีใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์   

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 130,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ี

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือวัสดุต่ำง ๆ ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนใน

1) ค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมโครงกำรต่ำงๆ  
ค่าวัสดุ 152,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำธรรมเนียมและลงทะเบียน 30,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 168,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคนงำนท่ัวไป  จ ำนวน  2  อัตรำ 

ค่าใช้สอย 218,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำบ ำรุงกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบล ในสังกัด ท่ีมีสิทธิ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำให้แก่พนักงำน
ค่ำเช่ำบ้ำน 72,000 บำท

1) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ส ำหรับพนักงำนส่วน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 1,000 บำท

ค่าตอบแทน 98,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 20,000 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม  
งบด าเนินงาน 468,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข  จ ำนวน 12  เดือน
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 484,320 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 442,320 บำท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 1,183,820 บาท

งบบุคลากร 484,320 บาท
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รวมงบด าเนินงาน 254,000 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 257,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนพนักงำน  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วย

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง  นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม  

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 932,500 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็เงินเดือนข้ำรำชกำร  หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี 

งบบุคลากร 1,231,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,231,500 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สำมำรถ
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 1,485,500 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคน
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรควบคุมโรคติดต่อและ
โครงกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรควบคุมป้องกัน
โครงกำรควบคุมโรคติดต่อและโรคระบำดอุบัติใหม่ เช่น โควิด-19 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมจัดต้ังระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 10,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดต้ังระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำต ำบล (EMS) 20,000 บำท

โครงกำรจัดท ำแผ่นพับ  ป้ำยประชำสัมพันธ์ด้ำนโรคติดต่อและโรค 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆ ดังน้ี

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนให้บริกำรผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยำบำล 590,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนให้บริกำรผู้ป่วยและผู้บำดเจ็บ

ค่าใช้สอย 675,400 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 675,400 บาท

งบด าเนินงาน 675,400 บาท

เงินอุดหนุนส ำหรับส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตำม 5,000 บำท
เพ่ืออุดหนุนส ำหรับส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์  และข้ึนทะเบียนสัตว์

เงินอุดหนุนส ำหรับขับเคล่ือนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำก 5,000 บำท
เพ่ืออุดหนุนส ำหรับขับเคล่ือนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย

เงินอุดหนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริและ 200,000 บำท
เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  หมู่ท่ี  1-10 ในกำรด ำเนินงำน

เงินอุดหนุน 210,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

งบเงินอุดหนุน 210,000 บาท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเยำวชนต้นกล้ำต้ำนยำเสพติด         

โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพกลุ่มสตรี 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำศักยภำพของสภำเด็กและ
โครงกำรเยำวชนต้นกล้ำต้ำนยำเสพติด 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำเยำวชนโดยกำรเรียนรู้
โครงกำรพัฒนำศักยภำพสภำเด็กและเยำวชนต ำบลห้วยแอ่ง 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพผลิตภัณฑ์สินค้ำ
โครงกำรพัฒนำเยำวชนโดยกำรเรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่วัย
โครงกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน 20,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุ 30,000 บำท

งบด าเนินงาน 260,000 บาท

ค่าใช้สอย 260,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือวัสดุท่ีใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์   
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 260,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือวัสดุต่ำง ๆ ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนใน
วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท

ค่าวัสดุ 25,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมโครงกำร
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจ้ำงท ำวำรสำร  ค่ำจ้ำงบริกำรถ่ำย
ค่ำธรรมเนียม  ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมโครงกำรต่ำงๆ 20,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำบ ำรุงกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ค่าใช้สอย 50,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 144,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบล ในสังกัด ท่ีมีสิทธิ

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำให้แก่พนักงำน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ส ำหรับพนักงำนส่วน

ค่าตอบแทน 179,000 บาท
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จ ำนวนโครงกำรอบรมศึกษำดูงำนพัฒนำศักยภำพคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำ

โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในชุมชน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย

โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญ

โครงกำรชุมชนเข้มแข็งเอำชนะยำเสพติดอย่ำงย่ังยืน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด    

โครงกำรจัดเวทีประชำคมหมู่บ้ำน/ต ำบล เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5,000 บำท
1)  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดเวทีประชำคมหมู่บ้ำน/ต ำบล       ต้ังไว้ 

โครงกำร อบต.เคล่ือนท่ี  พบประชำชน 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร  อบต.เคล่ือนท่ี  พบ

ค่าใช้สอย 255,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 255,000 บาท

งบด าเนินงาน 255,000 บาท

เงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำจังหวัดมหำสำรคำมเพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ท่ี 3 135,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำจังหวัดมหำสำรคำมเพ่ือขยำยเขต

เงินอุดหนุน 135,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เป็นรถติดชุดไฮดรอลิคเครน ใช้ส ำหรับยกของท่ีมีน ้ำหนักมำก  
งบเงินอุดหนุน 135,000 บาท

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

รถ 4 ล้อดัมพ์ติดชุดเครนกระเช้ำ 650,000 บำท

งบลงทุน 650,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 650,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพด้ำนสิทธิสวัสดิกำร
แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา 785,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพ
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพด้ำนสิทธิสวัสดิกำรส ำหรับ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพผู้พิกำร/
โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุโรงเรียนผู้สูงอำยุ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพกลุ่มสตรี
โครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้พิกำร/ผู้ด้อยโอกำส 30,000 บำท
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จ ำนวนรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 195,000 บำท

ค่าใช้สอย 245,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ข้ำรำชกำร/พนักงำน/

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบล ในสังกัด ท่ีมีสิทธิ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำให้แก่พนักงำน
ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

ค่าตอบแทน 95,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 
งบด าเนินงาน 455,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง  ให้แก่  พนักงำนส่วนต ำบล 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 184,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน  ให้แก่   
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 919,560 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 692,760 บำท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,374,560 บาท

งบบุคลากร 919,560 บาท

โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมงำนประเพณีบุญบ้ังไฟ 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมงำน

โครงกำรส่งเสริมท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ  ประเพณีเช้ำพรรษำ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมท ำนุบ ำรุงพุทธ

ค่าใช้สอย 170,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 170,000 บาท

งบด าเนินงาน 170,000 บาท

โครงกำรแข่งขันกีฬำเด็ก เยำวชนและประชำชนท่ัวไป ต้ำนยำเสพติด 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรจัดท ำโครงกำรแข่งขันกีฬำเด็ก เยำวชน

ค่าใช้สอย 50,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท
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จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  5  บ้ำนโคกล่ำม 250,000 บำท
ผิวจรำจร  กว้ำง  3.50  เมตร  ยำว  110.00  เมตร  หนำเฉล่ีย  

ก่อสร้ำงโครงเหล็กหอถังสูงระบบประปำหมู่บ้ำน  หมู่ท่ี  10  บ้ำนโส 280,000 บำท
โครงเหล็กหอถังสูง  กว้ำง  3.60  เมตร  สูง  9  เมตร

ก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำแบบธนำคำรน ้ำใต้ดินระบบปิด ขนำด 
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

ก่อสร้ำงและปรับปรุงห้องน ้ำ ปริมำณงำน  กว้ำง 1.60 เมตร  ยำว 
โครงกำรปรับปรุงระบบรำงรำงระบำยน ้ำโดยแบบธนำคำรน ้ำใต้ดิน 120,000 บำท

ปรังปรุงและต่อเติมอำคำร  ปริมำณงำน  กว้ำง 2.60 เมตร  ยำว 
โครงกำรปรับปรุงต่อเติมห้องน ้ำ อบต.ห้วยแอ่ง 50,000 บำท

ปรับปรุงและต่อเติมอำคำร ปริมำณงำน  กว้ำง 6.00 เมตร  ยำว 
โครงกำรปรับปรุง ต่อเติมอำคำรส ำนักงำน อบต.ห้วยแอ่ง (ห้องกอง 100,000 บำท

ค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ

โครงกำรปรับปรุง ต่อเติมอำคำรส ำนักงำน  อบต.ห้วยแอ่ง (กอง 400,000 บำท

งบลงทุน 3,109,000 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,109,000 บาท

ค่ำจ้ำงออกแบบ ท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภำยนอก 108,405 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรออกแบบงำนก่อสร้ำงงำน

ค่ำจ้ำงควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภำยนอก 108,405 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงงำน

ค่าใช้สอย 216,810 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

งานก่อสร้าง 3,325,810 บาท

งบด าเนินงาน 216,810 บาท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 5,000 บำท
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองตรวจสอบคุณภำพน ้ำ  ภำยในต ำบลห้วยแอ่ง

วัสดุก่อสร้ำง 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำงต่ำง ๆ เช่น ไม้ ตะปู สี ปูนซีเมนต์ บล็อก 

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 80,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือวัสดุต่ำง ๆ ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนใน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน
ค่าวัสดุ 115,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมโครงกำร
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำธรรมเนียมและลงทะเบียน 15,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 15,000 บำท

    (1)  ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ในกำรด ำเนินโครงกำรธนำคำรปุ๋ยหมัก

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ในกำรด ำเนินโนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่
โครงกำรส่งเสริมเกษตรกรลดต้นทุนกำรผลิตสินค้ำเกษตรกำรท ำปุ๋ย 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมโครงกำร
โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่  ตำมแนวทำงเกษตรพอเพียง 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรม 35,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท

ค่าใช้สอย 100,000 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำร

งบบุคลากร 200,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 200,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำง (ค่ำK) 
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 300,000 บาท

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำง (ค่ำK) 30,000 บำท

โครงกำรซ่อมแซมถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ท่ี 1 บ้ำนดอนไฮ 50,000 บำท
ผิวจรำจร  กว้ำง  3.50  เมตร  ยำว  300  เมตร  ลูกรังหนำเฉล่ีย  

โครงกำรขยำยเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปำ (วำงท่อเมน 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน วำงท่อ

โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน ้ำพร้อมคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลัง  115,000 บำท
วำงท่อระบำยน ้ำท่อคอนกรีตพร้อมบ่อพัก คสล.จ ำนวน 3 จุด ยำว

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลงหินคลุกปรับเกล่ียเรียบ  หมู่ท่ี 7 บ้ำนท่ำ 250,000 บำท
ผิวจรำจร กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 530.00 เมตร  หนำเฉล่ีย 0.10 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนพูนดินลงหินลูกรัง  หมู่ท่ี 2  บ้ำนนำแพง 200,000 บำท
ผิวจรำจร กว้ำง 3.00  เมตร ยำว 350.00  เมตร ลูกรังหนำเฉล่ีย  

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินลงหินลูกรังปรับเกล่ียเรียบ  หมู่ท่ี  8  บ้ำน 250,000 บำท
ผิวจรำจร กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 360.00 เมตร  ลูกรังหนำเฉล่ีย 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้ำนดอนไฮ 214,000 บำท
ผิวจรำจร  กว้ำง  3.00  เมตร  ยำว  111.00  เมตร  หนำเฉล่ีย  

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี  6  บ้ำนหมำกหญ้ำ 250,000 บำท
ผิวจรำจร  กว้ำง  4.00  เมตร  ยำว  85.00  เมตร  หนำเฉล่ีย  

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี  4  บ้ำนท่ำงำม 250,000 บำท
ผิวจรำจร  กว้ำง  5.00  เมตร  ยำว  79.50  เมตร  หนำเฉล่ีย  

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  9  บ้ำนห้วยแอ่ง 250,000 บำท
ผิวจรำจร  กว้ำง  4.00  เมตร  ยำว  98.00  เมตร  หนำเฉล่ีย  
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์ พันธุกรรม

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรรักษ์น ้ำ รักป่ำ 
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพืชสมุนไพร  อันเน่ืองมำจำก 30,000 บำท

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรท้องถ่ินอำสำ 
โครงกำรรักษ์น ้ำ รักป่ำ รักษำส่ิงแวดล้อม 30,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรท้องถ่ินอำสำ ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ 30,000 บำท

งบด าเนินงาน 90,000 บาท

ค่าใช้สอย 90,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน 
งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 90,000 บาท


