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รวมค่าตอบแทน 425,400 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือประจ าเดือน  
งบด าเนินงาน 2,239,688 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว
เงินอ่ืนๆ 84,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจา้งพนกังานจา้ง
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 37,548 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งและ
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 1,000,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล
เงินประจ าต  าแหน่ง 204,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,156,188 บาท
เงินเดือนพนกังาน 3,830,640 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2,059,200 บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคก์าร 86,400 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของ

เงินค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่งนายก /รองนายก 42,120 บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่ง

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่นายกอบต . เดือนละ 20,400 บาท รอง

งบบุคลากร 7,900,108 บาท
เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 38,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เอง  หมวดภาษจีดัสรรและหมวดเงนิ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 10,279,796 บาท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ
อ าเภอ เมืองอ านาจเจริญ   จงัหวดัอ านาจเจริญ
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จ านวนค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพยสิ์นของ  อบต. เพ่ือใหส้ามารถใช้

โครงการอบรม พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 10,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรม  พ.ร.บ ขอ้มูลข่ายสาร

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 50,000 บาท
 - เพ่ือค่าใชจ่้ายตามโครงการสายใยรัก

โครงการส่งเสริมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 10,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมการป้องกนัและ

โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานของผูบ้ริหาร สมาชิก อบต . 230,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและ

โครงการ อบต. เคล่ือนท่ีพบประชาชน 30,000 บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการ  อบต. 

ค่าใชจ่้ายในงานรัฐพิธีต่าง ๆ 20,000 บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในงานรัฐพิธีต่างๆ  

ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 300,000 บาท
 - เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งเพ่ือ  เตรีมการจดัการเลือกตั้ง

ค่าใช้้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท
-เพ่ือค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  เช่นค่าเบ้ียเล้ียง     

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองการตอ้นรับบคุคล  หรือคณะบคุคลท่ีมา
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  เช่น ค่าจา้งเหมาบริการ
รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 20,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 130,288 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่  ผูบ้ริหาร 
ค่าใช้สอย 910,288 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นพนกังานส่วนต าบล  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 101,400 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  ท่ีปฏิบติังานตาม
ค่าเช่าบา้น 252,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะ
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 2,000 บาท

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 70,000 บาท
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งานบริหารงานคลงั 2,691,900 บาท
งบบุคลากร 2,114,400 บาท

โรงเรียนผูสู้งอายตุ  าบลโนนโพธ์ิ 50,000 บาท
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนผูสู้งอายตุ  าบลโนนโพธ์ิ  เป็นไปตาม

-เพ่ืออุดหนุนส่วนราชการต่าง  ๆ
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุนส่วนราชการ 90,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 140,000 บาท
เงนิอุดหนุน 140,000 บาท

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 72,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ค่าส่ือสารอ่ืนๆ ค่าใชจ่้าย

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณียแ์ละค่าดวงตราไปรษณียต่์าง  ๆ 

ค่าบริการโทรศพัท์ 30,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศพัยส์ านกังาน  อบต. ค่าโทรศพัทศ์นูยก์ูชี้พ

ค่าไฟฟ้า 400,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านกังาน  อบต. ค่าไฟฟ้าศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวสัดุคงทน วสัดุ
ค่าสาธารณูปโภค 522,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง  ๆ วสัดุส้ินเปลือง
วสัดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  วสัดุส้ินเปลือง รายจ่าย
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  ประเภทวสัดุคงทน 
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 250,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ วสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน  ประเภทวสัดุส านกังาน วสัดุคงทน 
วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,000 บาท

ค่าวสัดุ 382,000 บาท
วสัดุส านกังาน 100,000 บาท
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-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวสัดุคงทน วสัดุ

ค่าสาธารณูปโภค 10,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน  ประเภทวสัดุส านกังาน วสัดุคงทน 
วสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท

ค่าวสัดุ 70,000 บาท
วสัดุส านกังาน 50,000 บาท

โครงการจดัท าแผนท่ีภาษี (ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง) 200,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัท าแผนท่ีภาษี  (ภาษีท่ีดิน

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่าง  ๆ เช่นจา้งเหมาถ่ายเอกสาร  ค่า
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 50,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่  ผูบ้ริหาร พนกังาน
ค่าใช้สอย 300,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นพนกังานส่วนต าบล  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็น
ค่าเช่าบา้น 110,000 บาท

ค่าตอบแทน 190,000 บาท
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 40,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง
งบด าเนินงาน 570,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้ง
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 48,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งและค่าตอนแทนพิเศษของ
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 318,840 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล  
เงินประจ าต  าแหน่ง 42,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,114,400 บาท
เงินเดือนพนกังาน 1,705,560 บาท
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 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว  

งบด าเนินงาน 1,010,090 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ  พนกังานจา้งทัว่ไป 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 55,500 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งและค่า
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 920,300 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล  กองการศึกษา 
เงินประจ าต  าแหน่ง 42,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,349,600 บาท
เงินเดือนพนกังาน 1,331,800 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา 3,411,290 บาท
งบบุคลากร 2,349,600 บาท

โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงทีมกูชี้พกูภ้ยั 500,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงทีมกูชี้พกูภ้ยั  

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานอาสาสมค้รป้องกนัภยัฝ่าย 50,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวนัสงกรานต์ 40,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน

โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 40,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน

ค่าใช้สอย 630,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน 630,000 บาท
งบด าเนินงาน 630,000 บาท

เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบหวัฉีด 7,500 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ

ค่าครุภณัฑ์ 7,500 บาท
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 บาท
งบลงทุน 7,500 บาท
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จ านวนเคร่ืองปรับอากาศ 21,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองปรับอากาศส านกังาน  แบบติดผนงั ขนาด 

เกา้อ้ีส านกังาน 7,600 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเกา้อ้ีส านกังานบนุวม  ๔ ตวั ๆ ละ ๑,๙๐๐ บาท

ค่าครุภณัฑ์ 51,600 บาท
ครุภณัฑส์ านกังาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวสัดุคงทน วสัดุ
งบลงทุน 51,600 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว  ประเภทวสัดุคงทน วสัดุ
วสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน  ประเภทวสัดุส านกังาน วสัดุคงทน 
วสัดุงานบา้นงานครัว 20,000 บาท

ค่าวสัดุ 100,000 บาท
วสัดุส านกังาน 50,000 บาท

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 259,890 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาส าหรับศนูยพ์ฒันาเด็ก

ค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 50,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่าง  ๆ เช่น ค่าจา้งเหมาท าความ
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 450,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่  ผูบ้ริหาร พนกังาน
ค่าใช้สอย 759,890 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นพนกังานส่วนต าบล  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 48,200 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  ท่ีปฏิบติังานตาม
ค่าเช่าบา้น 60,000 บาท

เพ่ือจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 2,000 บาท

ค่าตอบแทน 150,200 บาท
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 40,000 บาท
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รวมค่าตอบแทน 194,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว
งบด าเนินงาน 674,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้ง
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 50,500 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งและค่า
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 593,600 บาท

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล  
เงินประจ าต  าแหน่ง 42,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,429,100 บาท
เงินเดือนพนกังาน 743,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 2,372,700 บาท
งบบุคลากร 1,429,100 บาท

โครงการอาหารกลางวนัส าหรับนกัเรียนโรงเรียนในสงักดัส านกังาน 1,136,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนเพ่ือใชจ่้ายเก่ียวกบัการโครงการอาหาร

เงนิอุดหนุน 1,136,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

-๑. ค่าวสัดุอาหารเสริม(นม) ส าหรับโรงเรียนในสงักดั สพฐ เพ่ือ
งบเงนิอุดหนุน 1,136,000 บาท

ค่าวสัดุ 803,114 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) 803,114 บาท

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา . 543,900 บาท
-เพ่ือสนบัสนุนตามโครงการอาหารกลางวนัส าหรับเด็กในศนูย์

ค่าใช้สอย 543,900 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 2,483,014 บาท
งบด าเนินงาน 1,347,014 บาท

ตูเ้ก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง 6,500 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตูเ้ก็บเอกสารแบบ  ๔๐ ช่อง

ตูเ้ก็บเอกสาร 2 บาน 16,500 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตูเ้ก็บเอกสาร  ๒ บาน (มอก.) เปิด - ปิด 
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-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ือพิมพเ์ลเซอร์  หรือ LED ขาวด าเกณฑ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊  All In One เกณฑ์
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 2,600 บาท

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ All In One 17,000 บาท

งบลงทุน 19,600 บาท
ค่าครุภณัฑ์ 19,600 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย  ประเภทวสัดุคงทน รวมถึง
วสัดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุวสัดุวิทยาศาสตร์  ประเภทวสัดุคงทน วสัดุ
วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน  ประเภทวสัดุส านกังาน วสัดุคงทน 
วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000 บาท

ค่าวสัดุ 80,000 บาท
วสัดุส านกังาน 20,000 บาท

ค่าใชจ่้ายในการทิ้งขยะ 250,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการทิ้งขยะ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 บาท
พ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  เช่นค่าเบ้ียเล้ียง     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่าง  ๆ เช่นจา้งเหมาถ่ายเอกสาร  ค่า
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 130,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่  ผูบ้ริหาร พนกังาน
ค่าใช้สอย 400,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นพนกังานส่วนต าบล  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  ท่ีปฏิบติังานตาม
ค่าเช่าบา้น 42,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่  
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 2,000 บาท

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 140,000 บาท
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ค่าตอบแทน 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 40,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวและ
งบด าเนินงาน 350,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้ง
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 38,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่ง
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 560,700 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล  
เงินประจ าต  าแหน่ง 42,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,335,900 บาท
เงินเดือนพนกังาน 695,200 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 2,131,900 บาท
งบบุคลากร 1,335,900 บาท

โครงการรณรงคส่์งเสริมการลดและการคดัแยกขยะ 30,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการรณรงคส่์งเสริมการลดและคดั

โครงการป้องกนัและควบคุมโรค มือ เทา้ ปาก และโรคติดต่อ 20,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการป้องกนัและควบคุมโรง  มือ 

โครงการควบคุมป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 30,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการควบคุมป้องกนัโรคพิษสุนขับา้  

ค่าใช้สอย 80,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 80,000 บาท
งบด าเนินงาน 80,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี่ ๙ 30,000 บาท
เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  หมุท่ี 9 โครงการชุมชนน่าอยู่

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น 220,000 บาท
-เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  ในเขตต าบลโนนโพธ์ิ 

เงนิอุดหนุน 250,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงนิอุดหนุน 250,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งานกฬีาและนันทนาการ 300,000 บาท

อุดหนุนรัฐวิสหกิจ 381,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัอ านาจเจริญ  เพ่ือ

เงนิอุดหนุน 381,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เคร่ืองเจาะคอนกรีต 65,000 บาท
งบเงนิอุดหนุน 381,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 65,000 บาท
ครุภณัฑก่์อสร้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวสัดุคงทน วสัดุ
งบลงทุน 65,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง ประเภทวสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง 
วสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ วสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง
วสัดุก่อสร้าง 50,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน  ประเภทวสัดุส านกังาน วสัดุคงทน 
วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 บาท

ค่าวสัดุ 150,000 บาท
วสัดุส านกังาน 30,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพยสิ์นของ  อบต. เพ่ือใหส้ามารถใช้

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท
เพ่ือค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  เช่นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่าง  ๆ เช่นจา้งเหมาถ่ายเอกสาร  ค่า
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 50,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่  ผูบ้ริหาร 
ค่าใช้สอย 150,000 บาท

เพ่ือจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 10,000 บาท



หนา้ : 1/1
วนัท่ีพิมพ ์: 13/5/2564  14:27:10

รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

รวม
รวม

จ านวน

รวม
รวม
รวม

จ านวน

รวม
รวม

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

งบลงทุน 2,694,000 บาท
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 2,694,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 154,900 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

งบด าเนินงาน 154,900 บาท
ค่าใช้สอย 154,900 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 2,848,900 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมู ่ ๓ 60,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 60,000 บาท
เงนิอุดหนุน 60,000 บาท

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเรียนรู้ประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเรียนรู้ประเพณี

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการสืบสานประเพณีลอย

ค่าใช้สอย 150,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 210,000 บาท
งบด าเนินงาน 150,000 บาท

โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ  เช่น

โครงการครอบครัวสมัพนัธ์ 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการครอบครัวสมัพนัธ์  ค่าใชจ่้าย

โครงการแข่งขนักีฬาภายในต าบลโนนโพธ์ิ 220,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬา   ค่าเช่าหรือค่า

ค่าใช้สอย 300,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด

งบด าเนินงาน 300,000 บาท
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-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมูบ่า้น  

โครงการยา้ยหอถงัประปา พร้อมติดตั้งใหม่ หมูท่ี่ 2 68,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  บา้นดงสวาง 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี่ 8 80,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมศาลาประชาคม  หมูท่ี่ ๔ ตามแบบ อบต. 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นดงสวาง หมูท่ี่ 7 200,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าขดุเจาะบอ่บาดาลเพ่ือจดัท าน ้าประปา  หมูท่ี่ ๒ 
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม  หมูท่ี่ 4 300,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าขดุเจาะบอ่บาดาล  หมูท่ี่ ๒ (หนองคูเปรม) ขนาด
โครงการขดุเจาะบอ่บาดาลเพ่ือจดัท าน ้าประปา หมูท่ี่ ๒ 110,000 บาท

-เพ่ือจ่ายค่าขยายเขตไหล่ทาง  คสล. บา้นนายบญุแสง จนัทะนาม
โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี่ ๒ (หนองคูเปรม) 110,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์  หมูท่ี่ ๘ 
โครงการขยายไหล่ทาง คสล . บา้นนายบญุแสง จนัทะนามถึงบา้น 140,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมูบ่า้น  บา้นโพธ์ิ
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ หมูท่ี่ 8 72,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  หมูท่ี่ ๙ สายบา้น
โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมูบ่า้น บา้นโพธ์ิศิลา หมูท่ี่ ๑๑ 89,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นนาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมูท่ี่ 9 สายบา้นนายสมร 200,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ม. ๖ เสน้บา้น 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย บา้นนางล าใย ถึง 180,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล. หมูท่ี่ ๑๐ สายบา้นนางนงนุช
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ม . 6 เสน้บา้น น.ส.เพญ็ 300,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล. หมูท่ี่ ๓ สายบา้นนายสมชาย
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 10สายบา้นนางนงนุชเช่ือมสายดง 300,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล. หมูท่ี่ ๓ สายนางพรพรรณ ปาน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู ่3 สายบา้นนายสมชาย ไปบา้นนาย 25,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล.เสน้ถนนอรุณประเสริฐถึงแยก
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู ่3 สายนางพรพรรณ ปานโชติ ไป 146,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน ้าสายนานางส าราญ  นนทะลุน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสน้ถนนอรุณประเสริฐถึงแยกวดับา้น 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า นานางส าราญ นนทะลุนถึงนานาย 94,000 บาท
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 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุเงินทดแทน  ตามพระราชบญัญติั

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 7,000,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมกรณีประสบอตัราย
เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 7,500 บาท

งบกลาง 10,400,500 บาท
เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 183,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 10,400,500 บาท
งบกลาง 10,400,500 บาท

โครงการอนุรักษพ์นัธุก์รรมพืช 60,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอนุรักษพ์นัธ์ุกรรมพืช  เป็นไป

ค่าใช้สอย 60,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด

งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้ 60,000 บาท
งบด าเนินงาน 60,000 บาท

วสัดุการเกษตร 50,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร  ประเภทวสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการอบรมส่งเสริมการจดัการน ้าตาม
ค่าวสัดุ 50,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
โครงการอบรมส่งเสริมการจดัการน ้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย 50,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางทอ่ระบายน ้าภายในหมูบ่า้น  หมูท่ี่ ๗ จุด บา้น
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางทอ่ระบายน ้าภายในหมูบ่า้น  หมูท่ี่ ๗ (จุดนางล า
โครงการวางทอ่ระบายน ้าภายในหมูบ่า้น หมูท่ี่ 7 (จุดบา้นนายเลียง 18,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางทอ่ระบายน ้า  (จุดถนนสายบา้นนายฮอง จงรัก
โครงการวางทอ่ระบายน ้าภายในหมูบ่า้น หมูท่ี่ 7 (จุดนางล าเทือง 30,000 บาท

-เพ่ือจ่ายเป็นค่ายา้ยหอถงัประปา  พร้อมติดตั้งใหม่ หมูท่ี่ ๒  ตาม
โครงการวางทอ่ระบายน ้า(จุดถนนสายบา้นนายฮอง จงรักกลางไป 32,000 บาท
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จ านวนเงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) 200,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการ

รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 150,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุหลกั

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหนา้  
รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนบัสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์  แก่
ส ารองจ่าย 100,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจดัสวสัดิการเบ้ียความพิการ
เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 60,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอายท่ีุมี
เบ้ียยงัชีพคนพิการ 2,700,000 บาท


