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เพื่อจ่ายค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ 

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์ต่อ

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

ค่าตอบแทน 538,365 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 325,165 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าครองชีพชั่วคราวส าหรัพนักงาน จ านวน 3 อัตรา 

งบด าเนินงาน 3,333,065 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนใหก้ับ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าประจ าต าแหน่งที่ได้รับตามกฏหมายว่าด้วย

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 275,400 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนักงาน

เงินประจ าต าแหน่ง 203,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,025,280 บาท

เงินเดือนพนักงาน 2,534,880 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,368,000 บาท

"เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนใหแ้ก่สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนใหแ้ก่เลขานุการผู้บริหารองค์กร

เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนพเิศษใหก้ับผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าประจ าต าแหน่งใหก้ับผู้บริหารและผู้ช่วย

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนของผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร  ได้แก ่นายก

งบบคุลากร 5,078,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,815,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 8,441,065 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิม์่วงพนัธ์
อ าเภอ สามโก้   จังหวัดอ่างทอง
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เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น ผงซักฟอก ไม้กวาด 

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดหาวัสดุ ไฟฟา้ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฟวิส์ บลั

วัสดุงานบา้นงานครัว 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ 

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 10,000 บาท

ค่าวัสดุ 411,000 บาท

วัสดุส านักงาน 80,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหม้ีสภาพใช้งาน

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยรรม 5,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานผู้บริหาร 250,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการ

โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงานของ อบต. 50,000 บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงาน

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น/ชุมชน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาใหก้ับหมู่บา้น ตามโครงการจัดซ้ือ

โครงการ อบต.เคล่ือนที่ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคล่ือนที่ เพื่อการพบปะ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเดินทางไปราชการ ส าหรับเปน็เบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ัง 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ัง ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

เพื่อจ่ายเปน็เงินเกีย่วกับการรับรองและพธิีการ

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

เพื่อจ่ายเปน็นค่าตอบรับหนังสือ วารสาร ส่ิงพมิพเ์อกสารที่เกีย่วกับ

รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพธิีการ 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 1,034,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหก้ับบคุลากรทอ้งถิน่ที่มี

ค่าใช้สอย 2,054,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหก้ับพนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิได้รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 19,200 บาท

ค่าเช่าบา้น 174,000 บาท
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จ่ายเปน็เงินอุดหนุนอ าเภอสามโก ้โครงการจัดงานพระราชพธิ ีงาน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานราชพธิีและงานรัฐพธิีต่างๆ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 30,000 บาท

เงินอุดหนุน 30,000 บาท

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 77,200 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการการส่ือสารโทรคมนาคม เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต

ค่าบริการไปรษณีย์ 500 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการทางไปรษณีย ์เช่น ค่าไปรษณียากร 

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพทส์ านักงานที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึง

ค่าไฟฟา้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่ากระแสไฟฟา้ส าหรับอาคารส านักงาน อบต.โพธิม์่วง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุอืน่ ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะตามประเภท

ค่าสาธารณูปโภค 329,700 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดหาวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่นน้ ายาเคมีส าหรับถัง

วัสดุอืน่ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ์ แผ่น

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 5,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ 

วัสดุคอมพวิเตอร์ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะและ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 220,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท



หน้า : 1/1

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวนวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา เช่น กระดาษโปสเตอร์ สี 

วัสดุส านักงาน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ 

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหม้ีสภาพใช้งาน

ค่าวัสดุ 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเดินทางไปราชการ ส าหรับเปน็เบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 บาท

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 60,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 288,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็นค่าตอบรับหนังสือ วารสาร ส่ิงพมิพเ์อกสารที่เกีย่วกับ

ค่าใช้สอย 378,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 9,600 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหบ้คุลากรทอ้งถิน่ที่มีสิทธิ

ค่าเช่าบา้น 192,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหก้ับพนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 152,575 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์ต่อ

งบด าเนินงาน 780,175 บาท

ค่าตอบแทน 364,175 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 193,320 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนใหก้ับ

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าประจ าต าแหน่งที่ได้รับตามกฏหมายว่าด้วย

เงินเดือนพนักงาน 1,430,500 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนักงาน

งบบคุลากร 1,665,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,665,820 บาท

งานบริหารงานคลัง 2,445,995 บาท
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จ านวนเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหก้ับบคุลากรทอ้งถิน่ที่

งบด าเนินงาน 70,000 บาท

ค่าตอบแทน 25,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 160,320 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนใหก้ับ

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหก้ับพนักงานครู 

เงินวิทยฐานะ 84,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 880,620 บาท

เงินเดือนพนักงาน 636,300 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 950,620 บาท

งบบคุลากร 880,620 บาท

โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่ 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน

ครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน

ค่าใช้สอย 60,000 บาท

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 60,000 บาท

งบด าเนินงาน 60,000 บาท

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการพฒันาประสิทธิภาพอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อป 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่า ไปรษณียากร ไปรษณียบตัร และค่าธรรมเนียมต่างๆ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 2,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000 บาท

วัสดุคอมพวิเตอร์ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ์ แผ่น
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"เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึน้

"เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึน้ทะเบยีนจ านวนสัตว์ตาม 6,000 บาท

"เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ (ตามพระ 60,000 บาท

"เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการรณรงค์การจัดการขยะใน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานและการบริหารจัดการระบบ 4,000 บาท

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน (คัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง) 20,000 บาท

งบด าเนินงาน 120,000 บาท

ค่าใช้สอย 90,000 บาท

"-เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันใหก้ับโรงเรียนวัดโบสถ์

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 120,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 680,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 680,000 บาท

เงินอุดหนุน 680,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) 431,145 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริมนมส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

"เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสร้างสุขลักษณะอนามัยหนู

ค่าวัสดุ 431,145 บาท

"เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กที่อยูใ่นสังกัด

โครงการสร้างสุขลักษณะอนามัยหนูน้อย 15,000 บาท

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 422,890 บาท

งบด าเนินงาน 869,035 บาท

ค่าใช้สอย 437,890 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,549,035 บาท

ค่าวัสดุ 20,000 บาท

วัสดุส านักงาน 20,000 บาท

โครงการสานสัมพนัธ์บา้นศูนย์เด็ก 5,000 บาท

"เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสานสัมพนัธ์บา้นศูนย์เด็ก

โครงการส่งเสริมการใช้เวลาว่างของเยาวชน 15,000 บาท

"เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมการใช้เวลาว่างของ

โครงการเยีย่มบา้นสานรัก 5,000 บาท

"เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการเยีย่มบา้นสานรัก

ค่าใช้สอย 25,000 บาท

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ
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จ านวนค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหม้ีสภาพใช้งาน

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพใหก้ับผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และประชาชน 15,000 บาท

"เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพใหก้ับ

โครงการพฒันาสตรี และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 15,000 บาท

"เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการพฒันาสตรี และเสริมสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเดินทางไปราชการ ส าหรับเปน็เบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ 

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบรับหนังสือ วารสาร ส่ิงพมิพเ์อกสารที่เกีย่วกับ

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหก้ับบคุลากรทอ้งถิน่ ที่มีสิทธิ

ค่าใช้สอย 326,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าใหก้ับบคุลากรทอ้งถิน่หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่

ค่าเช่าบา้น 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนใหก้ับผู้ปฏบิติังานอันเปน็ประโยชน์แก่

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

ค่าตอบแทน 161,220 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 53,220 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพเิศษที่ได้รับเงิน

งบด าเนินงาน 512,220 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหก้ับพนักงานส่วน

เงินประจ าต าแหน่ง 45,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 674,640 บาท

เงินเดือนพนักงาน 629,640 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 1,194,860 บาท

งบบคุลากร 674,640 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์เช่น ทรายอะเบท 

ค่าวัสดุ 30,000 บาท
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เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล 

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าเช่าบา้นใหก้ับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ 

ค่าเช่าบา้น 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์ต่อ

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

ค่าตอบแทน 209,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใหก้ับพนักงานเปน็

งบด าเนินงาน 1,005,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพเิศษของ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 301,200 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหพ้นักงานส่วน

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,092,480 บาท

เงินเดือนพนักงาน 737,280 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,359,680 บาท

งบบคุลากร 1,092,480 บาท

โครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามพนัธกิจของกิง่กาชาด 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนกิง่กาชาดอ าเภอสามโก ้ตามโครงการจัด

เงินอุดหนุน 8,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ์ แผ่น

งบเงินอุดหนุน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดหาวัสดุเผยแพร่โฆษณา เช่นกระดาษ สี พู่กัน 

วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

ค่าวัสดุ 25,000 บาท

วัสดุส านักงาน 10,000 บาท
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จ านวนโครงการซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายพร้อมติดต้ัง หมู่ที่ 6 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายพร้อมติดต้ังหมู่ที่ 6 ดังนี้

โครงการซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย พร้อมติดต้ัง หมู่ที่ 1 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายพร้อมติดต้ังหมู่ที่ 1 ดังนี้

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายพร้อมติดต้ัง หมู่ที่ 5 62,200 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายพร้อมติดต้ังหมู่ที่ 5 ดังนี้

ค่าครุภณัฑ์ 262,200 บาท

ครุภณัฑ์กีฬา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดหาวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองพมิพ์ แผ่น

งบลงทนุ 262,200 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์เม็ด

วัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะและ

วัสดุการเกษตร 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐมอญ หนิ ปนู ทราย 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดหาวัสดุ ไฟฟา้ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฟวิส์ บลั

วัสดุก่อสร้าง 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ 

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 200,000 บาท

ค่าวัสดุ 600,000 บาท

วัสดุส านักงาน 20,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อใหม้ี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเดินทางไปราชการ ส าหรับเปน็เบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ 

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบรับหนังสือ วารสาร ส่ิงพมิพ์ เอกสารที่เกีย่วข้อง

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 106,000 บาท

ค่าใช้สอย 196,000 บาท
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จ านวนโครงการถมดินก่อสร้างลานตากข้าว หมู3่ 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าถมดินก่อสร้างลานตากข้าว หมู่3 ขนาดกว้างเฉล่ีย 

โครงการติดต้ังรางรับน้ าฝน อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดทา่ชุมนุม 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าติดต้ังรางรับน้ าฝน อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดทา่

โครงการติดต้ังมุ้งลวดหน้าต่างบานเล่ือน อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัด 10,400 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าติดต้ังมุ้งลวดหน้าต่างบานเล่ือน อาคารศูนย์พฒันา

โครงการงานติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดโบสถ์ 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัด

โครงการงานติดต้ังม่านพลาสติกแบบเล่ือนกัน้ระหว่างหอ้ง 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าติดต้ังม่านพลาสติกแบบเล่ือนกัน้ระหว่างหอ้ง 

โครงการงานติดต้ังประตูเหล็กดัดพร้อมติดมุ้งลวด อาคารศูนย์พฒันา 37,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าติดต้ังประตูเหล็กดัดพร้อมติดมุ้งลวด อาคารศูนย์

โครงการขุดลอกคูนาหมู่ที่ 2 74,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าขุดลอกคูนา หมู่ที่ 2 ช่วงที ่1 จากเขตติดต่อหมู่ที่ 3 

โครงการขุดลอกคูนาดาดคอนกรีต งานขุดลอกดินเลนหมู่ที่ 4 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าขุดลอกคูนาดาดคอนกรีต งานขุดลอกดินเลนหมู่ที ่

โครงการขุดลอกคูนาดาดคอนกรีต งานขุดลอกดินเลน หมู่ที่ 5,7 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าขุดลอกคูนาดาดคอนกรีต งานขุดลอกดินเลน หมู่ที่ 

โครงการก่อสร้างอ่างวิดน้ าพร้อมบานปดิ-เปดิหมู่ที่ 3 บริเวณบา้นนาย 64,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างอ่างวิดน้ าพร้อมบานปดิ-เปดิ ขนาดกว้าง 

โครงการก่อสร้างอ่างวิดน้ าพร้อมบานปดิ-เปดิ หมู่ที่ 3 บริเวณบา้น 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างอ่างวิดน้ าพร้อมบานปดิ-เปดิ ขนาดกว้าง 

โครงการก่อสร้างอาคารพร้อมเทพื้นเพื่อติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย หมู่6 172,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างอาคารพร้อมเทพื้นเพื่อติดต้ังเคร่ืองออก

โครงการก่อสร้างหอ้งสุขาส าหรับจัดกิจกรรมข้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างหอ้งสุขาส าหรับจัดกิจกรรมข้างศูนย์พฒันา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 เส้นหน้าศูนย์พฒันา 101,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที ่1 เส้นหน้า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนฝร่ังหมู่ที่ 4 195,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนฝร่ังหมู่ที่ 

โครงการ ปรับปรุงถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 1 ถนนสายบา้นนายขจร ปาน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงถนนลงหนิคลุกหมู่ที่ 1 ถนนสายบา้นนาย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,748,400 บาท

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

งานไฟฟ้าถนน 3,164,011 บาท

งบลงทนุ 2,748,400 บาท
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"เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเกีย่วกับสถาบนั

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการจัดงานเกีย่วกับสถาบนัพระมหากษตัริย์ 40,000 บาท

งบด าเนินงาน 40,000 บาท

ค่าใช้สอย 40,000 บาท

"เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการรณรงค์ปอ้งกันแก้ไขปญัหายา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 40,000 บาท

"เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏบิติัการ

โครงการรณรงค์ปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติด 10,000 บาท

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 60,000 บาท

ค่าใช้สอย 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอวิเศษชัยชาญ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอวิเศษชัยชาญ 415,611 บาท

งบเงินอุดหนุน 415,611 บาท

เงินอุดหนุน 415,611 บาท

โครงการวางทอ่ถมดินทางเข้า หมู่2 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวางทอ่ถมดินทางเข้า พร้อมวางทอ่คอนกรีตเสริม

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ 7 บา้นดอนกุม่ 373,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู ่7 บา้นดอนกุม่ ระบบจ่าย

โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุกหมู่ที่ 2 ถนนคันคลองดอนหมันฝ่ัง 98,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงถนนลงหนิคลุกหมู่ที่ 2 ถนนคันคลองดอน

โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุกพร้อมวางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงถนนลงหนิคลุกพร้อมวางทอ่คอนกรีตเสริม

โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุก หมู่ 1 ถนนสายคันคลองถึงบา้นนาง 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงถนนลงหนิคลุก หมู่ 1 ถนนสายคันคลองถึง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที ่5 บริเวณ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 476,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 จากถนน

โครงการถมดินข้างที่ท าการอบต.โพธิม์่วงพนัธ์ หมู่ 3 393,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าถมดินข้างที่ท าการอบต.โพธิม์่วงพนัธ์ หมู่ 3 ขนาด
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เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ (กบท.) 150,170 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพนั

โครงการเงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพในระดับทอ้งถิน่หรือพื้นที่ 70,758 บาท

ส ารองจ่าย 106,006 บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธาณภยัเกิดขึน้หรือเพื่อบรรเทา

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหผู้์ปว่ยเอดส์     

เบี้ยยังชีพคนพกิาร 1,394,400 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมใหแ้ก่คน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,454,400 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ     

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินสบทบกองทนุเงินทดแทนส าหรับพนักงานจ้างและ

เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง 

งบกลาง 9,239,734 บาท

งบกลาง 9,239,734 บาท

"เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการรดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 9,239,734 บาท

"เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา 

โครงการรดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ 30,000 บาท

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา 20,000 บาท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย 50,000 บาท

"เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 50,000 บาท

"เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพนัธ์

โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 50,000 บาท

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพนัธ์ 40,000 บาท

งบด าเนินงาน 90,000 บาท

ค่าใช้สอย 90,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ 90,000 บาท


