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-เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก ่ประธำนสภำ อบต. จ ำนวน 1 

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง ตำม
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,195,200 บำท

- เพือ่จ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่นำยก อบต. จ ำนวน 
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล

86,400 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งให้แก ่นำยก อบต. 
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก ่
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 1,879,920 บาท
เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 514,080 บำท

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป 8,006,547 บาท

งบบุคลากร 5,013,047 บาท

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 388,984 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน

-เพือ่ใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉินทีม่ีสำธำรณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทำ
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน1 รำย จ ำนวน 12 
เงินส ำรองจ่ำย 109,164 บำท

-เพือ่ใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก ่ ผู้พิกำร 
เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 บำท

-เพือ่ใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก ่ผู้สูงอำย ุ
เบีย้ยังชีพควำมพิกำร 403,200 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติม 
เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 4,328,400 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตำม พรบ.
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 บำท

งบกลาง 5,394,748 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 149,000 บำท

         ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 28,043,590 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 5,394,748 บาท
งบกลาง 5,394,748 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ
อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี
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จ ำนวนโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจำยข่ำว หมู่ที ่1 - หมู่ที ่6 10,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมหอ

โครงกำรจัดงำนในวันส ำคัญของทำงรำชกำร 80,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดงำนในวันส ำคัญของทำง

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเลือกต้ัง 400,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังทัว่ไป หรือเลือกต้ังซ่อม ส.อบต.

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีม่ำ
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำประกันภัยทรัพย์สินของ อบต. 
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 40,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 500,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก ่พนักงำนส่วน
ค่าใชส้อย 1,080,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 15,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 180,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนทีม่ีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำน ตำม

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
 -เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำให้แก่

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

100,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก ่

งบด าเนินงาน 2,460,000 บาท
ค่าตอบแทน 305,000 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 60,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 5 อัตรำ 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 690,487 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 5 อัตรำ จ ำนวน 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 126,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของปลัดองค์กำรบริหำร

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 84,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ประจ ำต ำแหน่งส ำหรับผู้บริหำรท้องถิ่น

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 2,172,640 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี 

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,133,127 บาท
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จ ำนวนรำยจ่ำยอื่น 30,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงทีป่รึกษำ เพือ่ศึกษำ วิจัย ประเมิน หรือพัฒนำ

รายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท
รำยจ่ำยอื่น

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม ้STIHL รุ่น HS45
งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
เคร่ืองตัดแต่งกิ่ง STIHL รุ่น HS45 8,500 บำท

จัดซ้ือเคร่ืองเสียงไร้สำย ชุดรับสัญญำณ(เคร่ืองรับ) เคร่ืองกระจำยเสียง
 จ ำนวน

15,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือเคร่ืองขยำยเสียงส ำหรับใช้เป็น

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือเคร่ืองเสียง พร้อมอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
เคร่ืองเสียงไร้สำย พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด 480,000 บำท

งบลงทุน 503,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 503,500 บาท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 45,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำร และโทรคมนำคมต่ำงๆ เช่น ค่ำใข้

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 40,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำฝำกส่งไปรษณีย ์ค่ำไปรษณียบัตร ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 10,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท ์ทัง้ในพืน้ที่ และนอกพืน้ที่

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 60,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล ส ำหรับทีท่ ำกำร อบต., 

ค่ำไฟฟ้ำ 250,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ ส ำหรับทีท่ ำกำร อบต., ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ 

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค 405,000 บาท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำ และเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน วัสดุส้ินเปลือง รำยจ่ำยที่
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะ และขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 400,000 บำท

 -เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง 
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 130,000 บำท

ค่าวัสดุ 670,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 80,000 บำท
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จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้

โครงกำรจัดเก็บภำษีพร้อมจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 35,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดเก็บภำษ ีพร้อมจัดท ำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท
 -เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล 

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยให้ได้มำซ่ึงบริกำร 30,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก ่พนักงำนส่วน
ค่าใชส้อย 185,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 30,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนทีม่ีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำน ตำม

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำให้แก่พนักงำน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

76,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำร

งบด าเนินงาน 541,000 บาท
ค่าตอบแทน 176,000 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 72,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงทีไ่ด้รับสิทธ ิจ ำนวน 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 445,188 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินเพิม่ต่ำงๆ

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 284,520 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 1 อัตรำ

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จ ำนวน 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 930,840 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี 

งบบุคลากร 1,774,548 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,774,548 บาท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี 
งานบริหารงานคลัง 2,715,548 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 249,240 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 249,240 บำท

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 249,240 บาท
งบบุคลากร 249,240 บาท
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จ ำนวนเงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 70,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 3 อัตรำ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 361,500 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 3 อัตรำ

งบบุคลากร 431,500 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 431,500 บาท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือประชำชนทีข่อรับบริกำร และขอควำม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 651,500 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงกำรจัดต้ังศูนย์ปฏิบัตกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอบ้ำนลำด

10,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 10,000 บาท
เงินอุดหนุน 10,000 บาท

โครงกำรป้องกันและระงับโรคติดต่อ 100,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรป้องกัน และระงับ

โครงกำรซักซ้อมแผนในกำรป้องกันภัย 30,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรซักซ้อมแผนในกำรป้องกัน

ค่าใชส้อย 130,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือน 
งบด าเนินงาน 130,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 313,440 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 313,440 บำท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 453,440 บาท

งบบุคลากร 313,440 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 400,000 บำท
 -เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ และปรับปรุงครุภัณฑ์โครงสร้ำงของ

ค่าครุภัณฑ์ 400,000 บาท
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน, วัสดุส้ินเปลือง
งบลงทุน 400,000 บาท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำน งำนครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำหนักงำนประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง 
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 100,000 บำท

ค่าวัสดุ 180,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท
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-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 200,945 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรจัดงำนวัดเด็กแห่งชำติ และ
โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 50,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 50,000 บำท

งบด าเนินงาน 482,984 บาท
ค่าใชส้อย 300,945 บาท

 -เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร 
งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 882,984 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 84,000 บำท

งบด าเนินงาน 84,000 บาท
ค่าใชส้อย 84,000 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงทึป่ฏิบัติงำนศูนย์พัฒนำ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท
-เพือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทีป่ฏิบัติงำนศูนย์พัฒนำเด็ก

เงินวิทยฐำนะ 42,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวิทยฐำนะของครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 1 อัตรำ

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 324,574 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ได้แก่ครู

งบบุคลากร 486,574 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 486,574 บาท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยช่วยเหลือประชำชนกรณีทีไ่ด้รับควำม
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 570,574 บาท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร
โครงกำรสงเครำะห์ประชำชนทีไ่ด้รับควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัย 100,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครเพิม่เติมและฝึกทบทวนกำรปฏิบัติงำน

ของอปพร.
40,000 บำท

รำยจ่ำยให้ได้มำซ่ึงบริกำร 50,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ  เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร 

ค่าใชส้อย 190,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

30,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

งบด าเนินงาน 220,000 บาท
ค่าตอบแทน 30,000 บาท
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จ ำนวนเงินอุดหนุนเอกชน 120,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนๆ ละ 20,000.-

เงินอุดหนุน 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรส ำรวจ สุนัขและแมว ตำมสัตว์
งบเงินอุดหนุน 120,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท

งบด าเนินงาน 10,000 บาท
ค่าใชส้อย 10,000 บาท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ หรือกำรแพทย ์เช่น ทรำยอะเบท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 130,000 บาท

ค่าวัสดุ 85,000 บาท
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 85,000 บำท

โครงกำรพัฒนำศักยภำย อสม. 40,000 บำท
-เพือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ อสม. และ

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคเอดส์ 20,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำโรค

โครงกำร To Be Number One 15,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำร To Be Number One 

ค่าใชส้อย 75,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

144,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทน นักบริบำล จ ำนวน 2 คนๆ ละ 6,000.-

งบด าเนินงาน 304,000 บาท
ค่าตอบแทน 144,000 บาท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวัน โรงเรียน
แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล 304,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 400,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 400,000 บาท
เงินอุดหนุน 400,000 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 182,039 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนำ

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวัน ของศูนย์
ค่าวัสดุ 182,039 บาท
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-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรรณรงค์กำรจัดกำรคัดแยก

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำสตรีและเสริมสร้ำง
โครงกำรรณรงค์กำรจัดกำรคัดแยกขยะมูลฝอย 10,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
โครงกำรพัฒนำสตรี และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัว 20,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรบ้ำนน่ำอยู่ ชุมชนร่วมใจ
โครงกำรประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 10,000 บำท

 -เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรต้นกล้ำท ำควำมดี และ
โครงกำรบ้ำนน่ำอยู่ ชุมชนร่วมใจถนนใสสะอำด 30,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดท ำประชำคมหมู่บ้ำน 
โครงกำรต้นกล้ำท ำควำมดี 20,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรขยะอินทรีย์มีประโยชน ์
โครงกำรจัดท ำประชำคมหมู่บ้ำน 10,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆโครงกำรขยะอินทรีย์มีประโยชน์ 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 200,000 บาท
ค่าใชส้อย 200,000 บาท

-เพือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ (ตำม
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 200,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
ค่ำจัดซ้ือกล้องวงจรปิด CCTV 500,000 บำท

งบลงทุน 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 500,000 บาท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 60,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น สำยไฟ หลอดไฟ โคมไฟ 

งบด าเนินงาน 60,000 บาท
ค่าวัสดุ 60,000 บาท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1 อัตรำ
แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟ้าและประปา 560,000 บาท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนำ
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี จ ำนวน 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 188,944 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 590,344 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 389,400 บำท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 590,344 บาท

งบบุคลากร 590,344 บาท
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-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงทีไ่ด้รับสิทธิ

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินเพิม่ต่ำงๆ 
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 72,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง จ ำนวน 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 762,585 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนประจ ำป ีและเงินอื่น
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,652,265 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 775,680 บำท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,831,265 บาท

งบบุคลากร 1,652,265 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 115,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร ตำมโครงกำรกำรจัดกำร

เงินอุดหนุน 115,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

 -เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรแห่เทียนเข้ำพรรษำ และ
งบเงินอุดหนุน 115,000 บาท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญทำง
โครงกำรแห่เทีย่นเข้ำพรรษำ 10,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวันสงกรำนต์ 
โครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ 20,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆโครงกำรจัดกิจกรรมวันสงกรำนต์และวันครอบครัว 5,000 บำท

งบด าเนินงาน 35,000 บาท
ค่าใชส้อย 35,000 บาท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม ปรับปรุง บ ำรุงรักษำสนำมกีฬำ หมู ่1 - 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 150,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆโครงกำรปรับปรุงบ ำรุงรักษำสนำมกีฬำ 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท
ค่าใชส้อย 20,000 บาท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรมจิตอำสำภัยพิบัติ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรส่งเสริมควำมรู้เร่ือง กำร
โครงกำรอบรมจิตอำสำภัยพิบัติ 50,000 บำท

 -เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพ และ
โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ เร่ือง กำรพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี 10,000 บำท

โครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพ 20,000 บำท
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จ ำนวนโครงกำรปรับปรุงถนนเสริมผิวจรำจรลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณบ้ำนนำงยุพำ แซ่บู ๊ถึง บ้ำนอัยกำรเนิ้ม หมู่ที ่5

428,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องน้ ำคนพิกำร บริเวณหลังอำคำรทีท่ ำกำร
อบต.สมอพลือ หมู่ที ่3

499,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงห้องน้ ำคนพิกำร บริเวณหลังอำคำรทีท่ ำ

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยูแบบฝำตะแกรงเหล็ก บริเวณโรง
จอดรถภำยนอกอำคำรทีท่ ำกำร อบต. สมอพลือ หมู่ที ่3

446,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวยูแบบฝำตะแกรง

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยู แบบฝำปิด  ซอย 3 หมู่ที ่2 
บ้ำนอำจำรย์สมยศ

657,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวย ูกว้ำง 0.50 ม.

โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณบ้ำนลุงปรุง ถึง
โคนโพธิห์น้ำบ้ำน นำงสมคิด (นำงต๋ิม) หมู่ที ่1

451,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน ลูกรังพร้อม วำงท่อระบำยน้ ำ และบ่อพัก คส
ล.บริเวณวัดกลำง ช่วงที ่2   หมู่ที ่1

498,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนดินลูกรัง กว้ำง 5.00 ม. ระยะทำงยำว 

โครงกำรก่อสร้ำงต่อเติมอำคำรทีท่ ำกำร อบต. สมอพลือ หมู่ที ่3 1,630,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำต่อเติมอำคำร คสล. 1 ชั้น มีดำดฟ้ำ ขนำดกว้ำง 

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 5,203,400 บาท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

งานก่อสร้าง 5,203,400 บาท
งบลงทุน 5,203,400 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง 

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วน
ค่าวัสดุ 30,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

รำยจ่ำยให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร 

ค่าใชส้อย 30,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก ่พนักงำนส่วน

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนทีม่ีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำน ตำม
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำให้แก ่พนักงำน
ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก ่
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 63,000 บำท

ค่าตอบแทน 119,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

10,000 บำท

งบด าเนินงาน 179,000 บาท
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จ ำนวน 30,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมให้ควำมรู้ สร้ำงจิตส ำนึก

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น เมล็ดพันธุพ์ืช ต้นกล้ำ ปุย๋ ฯลฯ

ค่าวัสดุ 30,000 บาท
วัสดุกำรเกษตร

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ

พระกษิฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
100,000 บำท

งบด าเนินงาน 130,000 บาท
ค่าใชส้อย 100,000 บาท

-เพือ่จ่ำยเป็นเงินชดเชยสัญญำ แบบปรับค่ำ ได้ตำมหนังสือ
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 130,000 บาท

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)
ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (K) 197,400 บำท

โครงกำรปรับปรุงป้ำยทีท่ ำกำร อบต. สมอพลือ หมู่ที ่3 30,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงป้ำยทีท่ ำกำร อบต.สมอพลือ จ ำนวน 

โครงกำรปรับปรุงประตูน้ ำพร้อมท่อระบำยน้ ำ คสล. ซอยบ้ำนนำยบัว
ลอย หมู่ที ่2

367,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงประตูน้ ำใหม ่ ติดต้ังเหล็กประตูระบำยน้ ำ

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมำณงำน


