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จ ำนวนค่ำตอบแทนประจ ำต  ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 514,080 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนใหแ้ก่นำยก/รองนำยก อบต.

งบบุคลากร 6,675,100 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,090,000 บาท

เงินสมทบกองทนุหลกัประกนัสุขภำพระดบัต ำบลหนองบวัแกว้
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 8,536,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญใหแ้ก่ขำ้รำชกำร
เงินสมทบกองทนุหลกัประกนัสุขภำพระดบัต ำบลหนองบวัแกว้ 100,000 บำท

รำยจ่ำยตำมขอ้ผูกพนั
เงินสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.) 356,000 บำท

เงินส ำรองจ่ำย 200,000 บำท
เพ่ือใชจ่้ำยในกรณีจ ำเป็นเพ่ือป้องกนัและบรรเทำควำมเดือดร้อน

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 12,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ ำนวน 2 รำยๆละ จ ำนวน  

เบ้ียยงัชีพควำมพิกำร 1,620,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเบ้ียยงัชีพผูพิ้กำรท่ีมีสิทธิไดรั้บตำมหลกัเกณฑ์

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยุ 8,030,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินสงเครำะห์เบ้ียยงัชีพแก่ผูสู้งอำยตุ  ำบลหนองบวั

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทนุเงินทดแทนใหแ้ก่พนกังำนจำ้งของ 

เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 130,000 บำท
เพ่ือส่งสมทบกองทนุประกนัสงัคมใหแ้ก่พนกังำนจำ้งของ อบต.

งบกลาง 10,458,000 บาท

งบกลาง 10,458,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 37,600,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 10,458,000 บาท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบวัแกว้
อ ำเภอพยคัฆภูมิพิสยั   จงัหวดัมหำสำรคำม
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จ ำนวน-ค่ำจำ้งเหมำบริกำรต่ำง ๆ 20,000 บำท

- ค่ำใชจ่้ำยในกำรรังวดัท่ีดินกำรแบง่แยกโฉนด 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรรังวดัท่ีดินสำธำรณประโยชน์ในเขต

- ค่ำจำ้งเหมำแม่บำ้น 108,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำแม่บำ้นท ำควำมสะอำดอำคำรท่ีท ำกำร 

ค่าใช้สอย 1,091,800 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 79,100 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรของขำ้รำชกำร พนกังำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหก้บัพนกังำนส่วนต ำบล ผูมี้สิทธิเบิกตำม
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร
ค่ำเช่ำบำ้น 192,000 บำท

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะบคุคลกรรมกำรผูรั้บผิดชอบกำรจดั
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

ค่าตอบแทน 471,100 บาท

ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 190,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชัว่ครำวใหแ้ก่พนกังำนจำ้งตำม
งบด าเนินงาน 1,722,900 บาท

เพ่ือเป็นค่ำตอบแทนใหแ้ก่พนกังำนจำ้งจ ำนวน 3 อตัรำ คือ ผูช่้วย
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 24,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต  ำแหน่งใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล
ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 410,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล จ ำนวน
เงินประจ ำต  ำแหน่ง 252,000 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,585,100 บาท

เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 2,898,700 บำท

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ 2,405,280 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนใหแ้ก่ ประธำนสภำฯ,รองประธำนสภำ,

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองคก์ำร 86,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนใหแ้ก่เลขำนุกำรนำยก อบต.

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษใหแ้ก่ นำยก/รอง นำยก

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินประจ ำต  ำแหน่งนำยก/รองนำยก
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รวมเงนิอุดหนุน 80,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือโตะ๊ท ำงำนผูบ้ริหำรแบบตวัแอล 
งบเงนิอุดหนุน 80,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือโซฟำ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบดว้ย โซฟำหนงั
ค่ำจดัซ้ือโตะ๊ท ำงำนผูบ้ริหำร 20,000 บำท

ครุภณัฑส์ ำนกังำน
ค่ำจดัซ้ือโซฟำ 18,000 บำท

งบลงทุน 38,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 38,000 บาท

วสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนของรถยนต์

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์งำนบำ้น งำนครัวของ อบต. และ

วสัดุส ำนกังำน 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช ้วสัดุส ำนกังำนในกำรปฏิบติั

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพยสิ์น เพ่ือใหส้ำมำรถ
ค่าวสัดุ 160,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ ในกำรเลือกตั้ง เลือกตั้งซ่อม
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 45,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และค่ำธรรมเนียม
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเลือกตั้ง 600,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใชค้วำมเสียหำย หรือสินไหมทดแทน เช่น กรณี
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 80,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรชดใชค้วำมเสียหำยหรือสินไหมทดแทน 10,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวกบักำรรับรองและพิธีกำร 30,000 บำท
 -ค่ำรับรอง    ตั้งไว ้10,000  บำท   

-ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 40,800 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรส ำหรับใชใ้นกำรปฏิบติั

-ค่ำจำ้งเหมำบริกำรยำมรักษำควำมปลอดภยั 108,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำเวรยำมเพ่ือรักษำควำมปลอดภยับริเวณท่ี

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ ค่ำจำ้งเหมำ
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เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรของพนกังำน

ค่าใช้สอย 73,400 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 55,500 บำท

ค่ำเช่ำบำ้น 132,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหก้บัพนกังำนส่วนต ำบลและผูมี้สิทธิ

งบด าเนินงาน 569,900 บาท

ค่าตอบแทน 187,500 บาท

ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 422,760 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนใหแ้ก่พนกังำนจำ้ง จ ำนวน 2 อตัรำ

ค่ำจำ้งลูกจำ้งประจ ำ 229,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งใหแ้ก่ลูกจำ้งประจ ำ จ ำนวน 1  อตัรำ คือ

เงินประจ ำต  ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต  ำแหน่งใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล

เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 1,062,600 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล 

งบบุคลากร 1,756,560 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,756,560 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรใหส้ถำบนั องคก์รท่ีมำประเมิน
งานบริหารงานคลงั 2,326,460 บาท

รำยจ่ำยอ่ืน
ค่ำใชจ่้ำยในกำรประเมินประสิทธิภำพและประเมินประสิทธิผล ใน 20,000 บำท

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

รายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมกำรศูนยศิ์ลปำชีพบำ้นดอนหล่ี 55,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนใหก้บัคณะกรรมกำรศูนยศิ์ลปำชีพบำ้น

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอพยคัฆภูมิพิสยั ตั้งไว ้10,000 บำท
เงินอุดหนุนองคก์รประชำชน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอพยคัฆภูมิพิสยั 10,000 บำท

อุดหนุนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลรำษฎร์เจริญ 15,000 บำท
อุดหนุนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลรำษฎร์เจริญ ตั้งไว ้15,000 บำท

เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
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รวมงบด าเนินงาน 25,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนกังำน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน 25,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 246,000 บาท

เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 246,000 บำท

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 246,000 บาท

งบบุคลากร 246,000 บาท

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเวบ็ไซต ์และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง 8,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยเขำ้ใชบ้ริกำรและพ้ืนท่ีจดัเก็บขอ้มูลตำม

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 82,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย ์ค่ำโทรเลขธนำณัติ ค่ำดวงตรำ

ค่ำบริกำรโทรศพัท์ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศพัทข์อง อบต.หนองบวัแกว้

ค่ำน ้ำประปำ ค่ำน ้ำบำดำล 9,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน ้ำประปำของ อบต.หนองบวัแกว้

ค่ำไฟฟ้ำ 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ และไฟฟ้ำสำธำรณะในควำมดูแลของ อบต.

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์โปรแกรม 
ค่าสาธารณูปโภค 264,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช ้วสัดุส ำนกังำนในกำร
วสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

ค่าวสัดุ 45,000 บาท

วสัดุส ำนกังำน 25,000 บำท

ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และค่ำธรรมเนียม

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ขำว-ด ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งต่ำง ๆ  เช่น ค่ำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ ์ค่ำถ่ำย
- ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 8,400 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร
- ค่ำจำ้งเหมำบริกำรต่ำง ๆ 15,000 บำท
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จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และค่ำธรรมเนียม

ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรศึกษำส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก (ศพด.) 277,350 บำท
 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดักำรเรียนกำรสอน (รำยหวั) ของศูนยพ์ฒันำเด็ก

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำรถบริกำรรับ-ส่งนกัเรียนศูนยพ์ฒันำ
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งต่ำง ๆ  เช่น ค่ำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ ์ค่ำถ่ำย
ค่ำจำ้งเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนกัเรียน ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 490,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร
ค่ำจำ้งเหมำบริกำรต่ำง ๆ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรของพนกังำนส่วนต ำบล 
ค่าใช้สอย 857,350 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 15,000 บำท

งบด าเนินงาน 1,005,350 บาท

ค่าตอบแทน 15,000 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 69,660 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชัว่ครำวใหแ้ก่พนกังำนจำ้ง 

ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 1,138,190 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง  ต ำแหน่ง  ผูดู้แลเด็ก

เงินประจ ำต  ำแหน่ง 176,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต  ำแหน่งหรือเงินวิทยฐำนะใหแ้ก่พนกังำน

เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 1,561,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินเดือนพนกังำนส่วนต ำบล จ ำนวน 5 

งบบุคลากร 2,945,450 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,945,450 บาท

เพ่ือด ำเนินกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา 3,950,800 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ
ค่ำใชจ่้ำยโครงกำรตั้งจุดตรวจ จุดบริกำรประชำชน 25,000 บำท

ค่าใช้สอย 25,000 บาท
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เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนกังำน 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 318,000 บาท

เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 318,000 บำท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 985,000 บาท

งบบุคลากร 318,000 บาท

 -  อุดหนุนอำหำรกลำงวนัโรงเรียนบำ้นเก่ำนอ้ยป่ำชำดโนนเพก็       

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 1,793,400 บำท

งบเงนิอุดหนุน 1,793,400 บาท

เงนิอุดหนุน 1,793,400 บาท

 - ค่ำจดัซ้ือวสัดุอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนบำ้นเก่ำนอ้ยป่ำชำดโนน

ค่าวสัดุ 1,096,160 บาท

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 1,096,160 บำท

ค่ำอำหำรกลำงวนัศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง 514,500 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำอำหำรกลำงวนั เพ่ือใหเ้ด็กนกัเรียนไดรั้บ

ค่าใช้สอย 514,500 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 3,404,060 บาท

งบด าเนินงาน 1,610,660 บาท

ค่ำน ้ำประปำ ค่ำน ้ำบำดำล 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน ้ำประปำ ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วน

ค่ำไฟฟ้ำ 108,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์
ค่าสาธารณูปโภค 118,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช ้วสัดุส ำนกังำนในกำรปฏิบติั
วสัดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท

ค่าวสัดุ 15,000 บาท

วสัดุส ำนกังำน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพยสิ์น เพ่ือใหส้ำมำรถใช้
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รวมงบบุคลากร 821,680 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำด ำเนินโครงกำรพระรำชด ำริ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์ 1,006,680 บาท

เงินอุดหนุนองคก์รประชำชน
อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ท่ี 1-16 320,000 บำท

งบเงนิอุดหนุน 320,000 บาท

เงนิอุดหนุน 320,000 บาท

วสัดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์

วสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 64,000 บำท
 -ค่ำจดัซ้ือน ้ำยำเคมีพน่หมอกควนั ตั้งไว ้ 24,000  บำท

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือน ้ำมนัชนิดต่ำง ๆ ท่ีใชส้ ำหรับพน่  

วสัดุส ำนกังำน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช ้วสัดุส ำนกังำนในกำรปฏิบติั

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยสิ์น  เพ่ือใหส้ำมำรถใช้
ค่าวสัดุ 119,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และค่ำธรรมเนียม
โครงกำรฝึกอบรมและรณรงคค์ดัแยกขยะ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในโครงกำร เช่น ค่ำป้ำยประชำสมัพนัธ์
ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ
ค่ำใชจ่้ำยโครงกำรสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจำกโรคพิษสุนขับำ้ 40,000 บำท

ค่ำจำ้งเหมำบริกำรต่ำง ๆ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งต่ำง ๆ  เช่น ค่ำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ ์

ค่ำจำ้งเหมำจดัท ำเอกสำร 108,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำบคุคลเพ่ือจดัท ำเก่ียวกบักำรธุรกำรงำน

ค่าใช้สอย 228,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร

งบด าเนินงาน 347,000 บาท



หนำ้ : 1/1
วนัท่ีพิมพ ์: 28/3/2565  09:56:40

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม
จ ำนวน

จ ำนวนเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 30,000 บำท

เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 790,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแ้ก่พนกังำนส่วน

งบบุคลากร 1,222,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,222,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์โปรแกรม 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,473,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช ้วสัดุส ำนกังำนในกำรปฏิบติั
วสัดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท

ค่าวสัดุ 15,000 บาท

วสัดุส ำนกังำน 10,000 บำท

ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และค่ำธรรมเนียม

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ ค่ำจำ้งเหมำ
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร
ค่ำจำ้งเหมำบริกำรต่ำง ๆ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรของพนกังำนส่วนต ำบล
ค่าใช้สอย 35,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 15,000 บำท

ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 120,000 บำท
-ค่ำตอบแทนอำสำสมคัรบริบำลทอ้งถ่ิน ตั้งไว ้120,000 บำท 

งบด าเนินงาน 185,000 บาท

ค่าตอบแทน 135,000 บาท

ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 199,680 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังำนจำ้ง  จ ำนวน ๑ อตัรำ คือ ผูช่้วย

เงินประจ ำต  ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต  ำแหน่งใหแ้ก่ผูอ้  ำนวยกำรกองสวสัดิกำร

เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 580,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือน  ใหแ้ก่ขำ้รำชกำรส่วน

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 821,680 บาท
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จ ำนวนโครงกำรฝึกอบรมมำตรกำรส่งเสริมและพฒันำเครือข่ำยดำ้นกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

ค่ำใชจ่้ำยโครงกำรจดัเวทีประชำคมต ำบลหรือออกใหบ้ริกำรเคล่ือนท่ี 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรสนบัสนุน กิจกรรมกำรมีส่วนร่วม

ค่ำใชจ่้ำยโครงกำรจดังำนหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(otop) 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัเตรียมงำนหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นระดบัอ ำเภอ

ค่าใช้สอย 120,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 150,000 บาท

งบด าเนินงาน 120,000 บาท

วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทยภุำยในท่ีท ำกำร อบต.

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยสิ์นของ อบต. เพ่ือให้
ค่าวสัดุ 50,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และค่ำธรรมเนียม
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 60,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ
ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรของพนกังำนส่วนต ำบล
ค่าใช้สอย 90,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 15,000 บำท

ค่ำเช่ำบำ้น 36,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหก้บัพนกังำนส่วนต ำบล ผูท่ี้มีสิทธิเบิก

ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 60,000 บำท
 - ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรควบคุมงำน จ ำนวน 60,000 บำท

งบด าเนินงาน 251,000 บาท

ค่าตอบแทน 111,000 บาท

ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 360,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน  2 อตัรำ คือผูช่้วยช่ำง

เงินประจ ำต  ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต  ำแหน่งใหแ้ก่ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชัว่ครำวท่ีปรับเพ่ิมตำมคุณวุฒิใหแ้ก่
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งบบุคลากร 219,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 219,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสญัญำแบบปรับรำคำ
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 229,000 บาท

ค่ำชดเชยสญัญำแบบปรับรำคำได ้(ค่ำ K)
ค่ำเงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสญัญำแบบปรับรำคำได ้(K) 50,000 บำท

โครงกำรปรับเกรดถนนภำยในต ำบล 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมปรับเกรดถนน ภำยในเขตพ้ืนท่ีต ำบล

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีท ำกำร อบต.หนองบวัแกว้ 4,500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรท่ีกำร อบต.หนองบวัแกว้ จ ำนวน 1 

ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง 4,650,000 บาท

ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง 4,650,000 บาท

งบลงทุน 4,650,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอพยคัฆภูมิพิสยั

เงนิอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเตรียมขบวนแห่เขำ้ร่วมงำนประเพณี
งบเงนิอุดหนุน 20,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ
ค่ำใชจ่้ำยโครงกำรส่งเสริมอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีบญุบั้งไฟ 120,000 บำท

งบด าเนินงาน 120,000 บาท

ค่าใช้สอย 120,000 บาท

อุดหนุนอ ำเภอพยคัฆภูมิพิสยั ตำมโครงกำรจดังำนหน่ึงต ำบลหน่ึง
แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 140,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนท่ีว่ำกำรอ ำเภอพยคัฆภูมิพิสยั 30,000 บำท

งบเงนิอุดหนุน 30,000 บาท

เงนิอุดหนุน 30,000 บาท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในโครงกำร เช่น ค่ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ 

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ
โครงกำรฝึกอบรมอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย 20,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และค่ำธรรมเนียม
งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 20,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ
ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

งบด าเนินงาน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย 10,000 บาท

เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 219,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่ขำ้รำชกำรส่วน
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บำท
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บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 37,600,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

บาท

หนำ้ : 1/1

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบวัแกว้
อ ำเภอพยคัฆภูมิพิสยั   จงัหวดัมหำสำรคำม
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แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
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