
ปี 2564
แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 849,600

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 1,534,320
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 2,601,000
เงินประจ าต าแหน่ง 90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,074,000
เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 75,900

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,840,900
รวมงบบุคลากร 5,375,220

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,400

รวมค่าตอบแทน 238,400
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 80,000
ค่าใช้จ่ายรังวัดสอบเขต 60,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ 100,000

แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี 2564
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้
อ าเภอบ้านแหลม    จังหวัดเพชรบุรี



โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกอบต. 400,000
โครงการเทิดพระเกียรติ 72,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน 326,550
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 9,700
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 11,670

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000
รวมค่าใชส้อย 1,799,920

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000
วัสดุอื่น 20,000

รวมค่าวัสดุ 590,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 160,000
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 40,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 265,000
รวมงบด าเนินงาน 2,893,320

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เคร่ืองเสียงในห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 66,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 66,600
รวมงบลงทุน 66,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

15,000
รวมเงินอุดหนุน 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000
รวมงานบริหารทัว่ไป 8,350,140



งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,249,500
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 187,200

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,478,700
รวมงบบุคลากร 1,478,700

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000
ค่าเช่าบ้าน 96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 38,800

รวมค่าตอบแทน 236,800
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ 50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพือ่การพัฒนารายได้ 75,000
โครงการส ารวจและปรับปรุงภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง 175,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000
รวมค่าใชส้อย 390,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000
วัสดุอื่น 5,000

รวมค่าวัสดุ 60,000
รวมงบด าเนินงาน 686,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,000
รวมงบลงทุน 10,000



รวมงานบริหารงานคลัง 2,175,500
รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,525,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันเด็กจมน้ า 20,300
โครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน 10,700
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

153,400
โครงการฝึกอบรมทบทวนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 40,400

รวมค่าใชส้อย 224,800
ค่าวัสดุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000
รวมค่าวัสดุ 30,000

รวมงบด าเนินงาน 254,800
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบท่อสูบน้ าพญานาค จ านวน 2 เคร่ือง 51,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 51,000
รวมงบลงทุน 51,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 305,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 305,800

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 602,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 374,400

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 976,800
รวมงบบุคลากร 976,800

งบด าเนินงาน
รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 976,800

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ



โครงการพาน้องท่องเมืองเพชร 9,000
โครงการพาหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง 16,750
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 170,000
โครงการใส่หมวกนิรภัย ใส่ใจลูกหลาน 2,450

รวมค่าใชส้อย 198,200
ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 260,600
รวมค่าวัสดุ 260,600

รวมงบด าเนินงาน 458,800
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

โครงการครูท้องถิ่นช่วยสอน 260,000
โครงการบริการอาหารกลางวันในโรงเรียน 390,000
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 260,000

รวมเงินอุดหนุน 910,000
รวมงบเงินอุดหนุน 910,000

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,368,800
รวมแผนงานการศึกษา 2,345,600

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเบือ้งต้น 7,400
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 7,500
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 5,900
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 7,500
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 78,500
โครงการฝึกอบรมท าเคร่ืองหอมเพือ่สุขภาพ 9,700
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 30,000
โครงการออกก าลังกายวัยสูงอายุ 3,000

รวมค่าใชส้อย 149,500
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000
รวมค่าวัสดุ 50,000

รวมงบด าเนินงาน 199,500
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน



โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 80,000
รวมเงินอุดหนุน 80,000

รวมงบเงินอุดหนุน 80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 279,500

รวมแผนงานสาธารณสุข 279,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส 3,000
โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ 3,000
โครงการพัฒนายกระดับผู้พิการ 6,000

รวมค่าใชส้อย 12,000
รวมงบด าเนินงาน 12,000

รวมงานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 12,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 12,000

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 723,840
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 557,760
เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 55,920

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,379,520
รวมงบบุคลากร 1,379,520

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,000
ค่าเช่าบ้าน 42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,500

รวมค่าตอบแทน 116,500
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000



ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ 30,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000

รวมค่าใชส้อย 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000
วัสดุอื่น 10,000

รวมค่าวัสดุ 220,000
รวมงบด าเนินงาน 506,500

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,886,020
งานไฟฟ้าถนน

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000
รวมค่าใชส้อย 30,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

รวมค่าวัสดุ 30,000
รวมงบด าเนินงาน 60,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์
โครงการ่ขยายเขตไฟฟ้า ซอยหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมผักเบีย้
 หมู่ 1

14,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนท่าเรือฝ่ังหมู่ 1 พร้อมติดต้ังเสาไฟ 50,000

รวมเงินอุดหนุน 64,000
รวมงบเงินอุดหนุน 64,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 124,000

งานสวนสาธารณะ
งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 50,000

รวมค่าใชส้อย 50,000
รวมงบด าเนินงาน 50,000

งบลงทุน
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง



ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
1.โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ดอนทราย หมู่ 4 341,000

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 341,000
รวมงบลงทุน 341,000

รวมงานสวนสาธารณะ 391,000
งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 150,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ 4,300

รวมค่าใชส้อย 154,300
รวมงบด าเนินงาน 154,300

รวมงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 154,300
รวมแผนงานเคหะและชมุชน 2,555,320

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดเวทีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 20,000
โครงการต่อต้านยาเสพติด 12,500
โครงการแปรรูปกาบกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 9,700
โครงการฝึกอบรมศิลปะการจัดดอกไม้สด 7,800
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลแหลมผักเบีย้

110,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 163,400
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน 15,000
โครงการอบรมกฏหมายน่ารู้สู่ชุมชน 14,100

รวมค่าใชส้อย 352,500
รวมงบด าเนินงาน 352,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 6,000
โครงการวันต่อต้านยาเสพติด 8,000
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ต าบลเพือ่ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

13,000
รวมเงินอุดหนุน 27,000



รวมงบเงินอุดหนุน 27,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 379,500

รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 379,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาสากลต้านยาเสพติด 105,400
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 50,000
โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬา 4,250

รวมค่าใชส้อย 159,650
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 40,000
รวมค่าวัสดุ 40,000

รวมงบด าเนินงาน 199,650
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 199,650

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการเข้าพรรษาเปล่ียนวิถีแห่งความสุข 3,000
โครงการคุณธรรมจริยธรรมเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต 13,000
โครงการจัดงานประเพณีส่งกรานต์ 2,000
โครงการวาเลไทน์ วาเลนธรรม ธรรมะสู่ดวงใจ 3,000
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 16,000

รวมค่าใชส้อย 37,000
รวมงบด าเนินงาน 37,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 37,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 5,650
โครงการศึกษาการท่องเทีย่วโดยชุมชนเชิงบูรณาการเพือ่เพิม่ศักยภาพการบริหาร
จัดการการท่องเทีย่วแบบองค์รวม

204,400
โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 85,000
โครงการอบรมการพูดการประชาสัมพันธ์เพือ่การท่องเทีย่ว 6,600

รวมค่าใชส้อย 301,650



รวมงบด าเนินงาน 301,650
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี 30,000
โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน 50,000

รวมเงินอุดหนุน 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 80,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 381,650
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 618,300

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 550,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000
รวมค่าใชส้อย 850,000

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง 15,000

รวมค่าวัสดุ 15,000
รวมงบด าเนินงาน 865,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. จัดท าป้ายบอกเขต หมู่ 4 จ านวน 2 ป้าย 50,000
2. จัดท าป้ายซอยทัง้ต าบลแหลมผักเบีย้ 897,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 947,000
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างห้องน้ าโดม หมู่ 3 (หน้าอบต.) 280,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
1. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ าค.ส.ล. และ
บ่อพัก ซ.บ้านนายอ านาจ เอี่ยมสะอาด หมู่ 2

1,660,000
2. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยบ้านลุง
เย็น หมู่ 2

220,000
3. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ า ซ.บ้านผู้ใหญ่สมหมาย ม.4 680,000
4. โครงการก่อสร้างก าแพงกั้นดินถนนค.ส.ล.บริเวณศาลาดอนสบาย หมู่ 4 500,000
ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) 50,000

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 3,390,000
รวมงบลงทุน 4,337,000



งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์
โครงการขยายเขตประปา ซอยหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมผักเบีย้ 170,000

รวมเงินอุดหนุน 170,000
รวมงบเงินอุดหนุน 170,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 5,372,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,372,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 10,000
รวมค่าวัสดุ 10,000

รวมงบด าเนินงาน 10,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร
เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 38,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,000
รวมงบลงทุน 38,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 48,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปลูกจิตส านึกเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม 5,700
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 11,300

รวมค่าใชส้อย 17,000
รวมงบด าเนินงาน 17,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 17,000
รวมแผนงานการเกษตร 65,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 115,455
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000



ลงชื่อ ผู้รายงาน ลงชื่อ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 2,000

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 3,750,000
เบีย้ยังชีพคนพิการ 1,032,000

รวมงบกลาง 5,541,340
รวมแผนงานงบกลาง 5,541,340

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในพืน้ที่ 45,000
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 172,735

รวมงบกลาง 5,541,340
รวมงบกลาง 5,541,340

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000
ส ารองจ่าย 178,150

(นางสาวพจมาน  พูลกิจ)
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง    ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

     (นางสาวเช่นดาว  นพศรี)

รวมทุกแผนงาน 28,000,000


























