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      เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซ้ือบ้านให้กับพนักงานส่วน

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
ค่าเช่าบ้าน 149,845

       เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000

ค่าตอบแทน 189,845
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 5,000

     เพือ่จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจและ
งบด าเนินงาน 1,965,845

   เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 180,000

     เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งธุรการ  ตาม
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,028,760

    เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษราย
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 225,480

     เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตามหนังสือ
เงินประจ าต าแหน่ง 210,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,162,990
เงินเดือนพนักงาน 1,518,750

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,540,800
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้บุคคลดังต่อไปนี้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ 86,400
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการของผู้บริหารองค์กร

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วน

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120
            เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080
       เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหาร

งบบุคลากร 5,388,510
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,225,520

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 32,000,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 7,429,955
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง
อ าเภอ ธาตุพนม   จังหวัดนครพนม
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     เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือส่ิงของเคร่ืองใช้

  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ที่
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

    เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรือส่ิงของเคร่ืองใช้
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 160,000

        เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ทีใ่ช้เกี่ยวกับระบบ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000

        เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว หรือส่ิงของเคร่ืองใช้
วัสดุก่อสร้าง 10,000

      เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่น ไมโครโฟน ล าโพง 
วัสดุงานบ้านงานครัว 8,000

      เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ที่
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

ค่าวัสดุ 318,000
วัสดุส านักงาน 45,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 90,000
      เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 12,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการลด คัดแยก และน าขยะกลับมาใช้ใหม่ (3 Rs) 20,000
       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์/ส่งเสริม/

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพือ่เพิม่ศักยภาพการบริหารจัดการ 300,000
  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพือ่

ค่าลงทะเบียนต่างๆ 100,000
    เพือ่จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนาของ

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและวันส าคัญต่าง ๆ 10,000
        เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธ ีและวันส าคัญต่าง 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 400,000
   เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000
      เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเป็น ค่า

  1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพือ่จ่ายเป็น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,000

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 75,000

    เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ค่าใชส้อย 1,117,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000
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รวมค่าใชส้อย 20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเช่าบ้าน 24,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซ้ือบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบล ซ่ึง

งบด าเนินงาน 44,000
ค่าตอบแทน 24,000

เงินเดือนพนักงาน 389,400
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล   ปรากฏในแผนงาน

งบบุคลากร 389,400
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 389,400

1.เพือ่อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ตามโครงการจัดต้ัง
งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 436,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ตามโครงการจัดต้ังศูนย์ 25,000

งบเงินอุดหนุน 25,000
เงินอุดหนุน 25,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 40,000
     เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษา ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี 2,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 8,000

งบลงทุน 50,600
ค่าครุภัณฑ์ 50,600

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 130,000
      เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000
ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์อากร ค่า

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000
      เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใ่ช้ในการติดต่อราชการ ส าหรับทีท่ า

ค่าไฟฟ้า 200,000
      เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับทีท่ าการองค์การบริหารส่วน

      เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ที่
ค่าสาธารณูปโภค 341,000

      เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 5,000
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เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในโครงการประชาสัมพันธ์

เพือ่จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเกี่ยวกับการฝึกอบรม  สัมมนาของ
โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และช าระภาษี 4,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับจ่ายเป็น  ค่า
ค่าลงทะเบียนเกี่ยวกับการฝึกอบรม ของพนักงานส่วนต าบล 65,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 100,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น   

ค่าใชส้อย 284,000
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  

ค่าเช่าบ้าน 72,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซ้ือบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบล ซ่ึง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 50,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก ่

งบด าเนินงาน 472,000
ค่าตอบแทน 134,000

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 27,600
เพือ่จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจและ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 318,480
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ทีค่วรได้รับตามทีร่ะเบียบก าหนด

เงินเดือนพนักงาน 881,080
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลในกองคลัง ปรากฏ

งบบุคลากร 1,269,160
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,269,160

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี 
งานบริหารงานคลัง 1,835,960

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาท)ี 2,600

งบลงทุน 2,600
ค่าครุภัณฑ์ 2,600

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 20,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า
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จ านวนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 30,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก ่

งบด าเนินงาน 842,000
ค่าตอบแทน 35,000

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจและ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 492,120
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง

เงินเดือนพนักงาน 297,900
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล    ปรากฏใน

งบบุคลากร 838,020
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 838,020

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,695,020

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 8,000

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู (ระบบinverter) 86,800
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน จ านวน 2 เคร่ือง ขนาด 

ค่าครุภัณฑ์ 94,800
ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์อากร ค่า
งบลงทุน 94,800

ค่าสาธารณูปโภค 4,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ที่

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 

วัสดุส านักงาน 30,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ทีจ่ัดเป็น

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมวัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล เพือ่
ค่าวัสดุ 50,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในโครงการ อบรมให้ความรู้แก่ผู้
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและ
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ช าระภาษ,ีค่าน้ าประปา,ค่าขยะ เป็นต้น 5,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 40,000
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รวมค่าตอบแทน 30,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
งบด าเนินงาน 125,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู
เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 7,200

เพือ่จ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ทีม่ีสิทธิ์
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 601,800

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนังานส่วนต าบล และข้าราชการครู
เงินวิทยฐานะ 354,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,203,569
เงินเดือนพนักงาน 2,240,569

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 3,328,569

งบบุคลากร 3,203,569

จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 15,000
เพือ่จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง ชนิดเคร่ืองยนต์ เบนซิล 

ค่าครุภัณฑ์ 15,000
ครุภัณฑ์การเกษตร

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ที่
งบลงทุน 15,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ที่
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000

ค่าวัสดุ 106,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 96,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมวัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล เพือ่

โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเบือ้งต้น อบต.โพนแพง 576,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเบือ้งต้น 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การด าเนินการป้องกันและบรรเทาสา 20,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การด าเนินการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าและหมอก 15,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่น

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 10,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 30,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

ค่าใชส้อย 701,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
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จ านวนโครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 4,116

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 22,410
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก 8,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ค่าใชส้อย 34,526
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 264,526

งบด าเนินงาน 104,526

1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที ่2  )  ปรากฎตามแผนงานการศึกษา 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,454,000

งบเงินอุดหนุน 1,454,000
เงินอุดหนุน 1,454,000




ค่าวัสดุ 867,438
ค่าอาหารเสริม (นม) 867,438

      
3.เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูทีสั่งกัดศูนย์พัฒนา

"เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ป้ายไวนิล ,
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 664,970

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 30,000

งบด าเนินงาน 1,562,408
ค่าใชส้อย 694,970

เพือ่จ่ายเป็นค่าซอมแซมรักษาวัสดุ และทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ยู่ใน
งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,016,408

โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนยพัฒนาเด็กในเขตต าบลโพน
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทีอ่่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน 
โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบล 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการทีอ่่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน 5,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนต าบลและ
ค่าใชส้อย 95,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000
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  เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล 

ค่าใชส้อย 45,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซ้ือบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบล ซ่ึง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ค่าเช่าบ้าน 4,000

ค่าตอบแทน 8,800
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 800

เพือ่จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจและ
งบด าเนินงาน 132,800

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป 
เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 58,800

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งทีค่วรได้รับ  ตามหนังสือส านักงาน 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 624,840

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตามหนังสือ
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,252,727
เงินเดือนพนักงาน 527,087

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,405,527

งบบุคลากร 1,252,727

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพต าบลโพนแพง 30,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม/กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ

ค่าใชส้อย 30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,000

งบด าเนินงาน 30,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 160,000
1.เพือ่อุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ

เงินอุดหนุน 160,000
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

เพือ่จ่ายเป็น
งบเงินอุดหนุน 160,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ที่
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000

ค่าวัสดุ 70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม/โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
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ค่าตอบแทน 78,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 30,000

       เพือ่จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจและ
งบด าเนินงาน 179,000

       เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 10,800

    เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษราย
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 163,080

   เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตามหนังสือ
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 792,840
เงินเดือนพนักงาน 576,960

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 975,840

งบบุคลากร 792,840

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษา ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆได้แก ่

ค่าครุภัณฑ์ 20,000
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ตลับผงหมึก แผ่นดิสก์
งบลงทุน 20,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างต่าง  ๆเช่น ปูนชีเมนต์ เหล็ก ไม ้
วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,000

     เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่น ไมโครโฟน ล าโพง ฟิวส์
วัสดุก่อสร้าง 10,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ทีจ่ัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

ค่าวัสดุ 79,000
วัสดุส านักงาน 15,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 13,000
1.เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 13,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนาของ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 15,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเป็น ค่าเบีย้

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 4,000
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เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลโพน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลโพนแพง 40,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชนต าบลโพน
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวต าบลโพนแพง 30,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชนต าบลโพนแพง 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 5,000

งบด าเนินงาน 95,000
ค่าใชส้อย 95,000

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 95,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด า(18หน้า/นาท)ี 2,600

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (smart card reader) 1,400
เพือ่จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(smart card 

ค่าครุภัณฑ์ 4,000
ครุภัณฑ์ส านักงาน

     เพือ่จ่ายค่าวัสดุส านักงานหรือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ทีจ่ัดเป็น
งบลงทุน 4,000

    เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ที่
วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,000

ค่าวัสดุ 21,000
วัสดุส านักงาน 15,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000
           เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 30,000
     เพือ่จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมนาของ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเป็น ค่า

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 5,000

    เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซ้ือบ้านให้กับพนักงานส่วน
ค่าใชส้อย 80,000

     เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
ค่าเช่าบ้าน 48,000
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จ านวนก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที ่8 200,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า จากรางระบายน้ าเดิมไป

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ หมู่ที ่5 195,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม ่ จากทีดิ่นนางจันมา  อิ

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ หมู่ที ่4 134,800
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม ่ จากถนน นพ.5066- 

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ หมู่ที ่3 135,500
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม ่ จากหน้าบ้านนางไมตรี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 200,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายวิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่6 200,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่2 200,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนาย

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 1,298,300
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,298,300

งบลงทุน 1,298,300

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 60,000
1.อุดหนุนประเพณีไหลเรือไฟ ให้แก่เทศบาลต าบลธาตุพนม 

เงินอุดหนุน 60,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
งบเงินอุดหนุน 60,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขต าบล
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงต าบลโพนแพง 300,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขต าบลโพนแพง 5,000

งบด าเนินงาน 305,000
ค่าใชส้อย 305,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 365,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ต าบลโพนแพง 50,000

งบด าเนินงาน 50,000
ค่าใชส้อย 50,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 50,000
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จ านวนวัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุส านักงาน 5,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ทีจ่ัดเป็น

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ขององค์การบริหาร
ค่าวัสดุ 65,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 10,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก ่
ค่าใชส้อย 30,000

ค่าตอบแทน 10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 10,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจและ
งบด าเนินงาน 255,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป 
เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 18,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 348,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 330,360

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา 779,960

งบบุคลากร 348,360

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 20,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก ตามแนว 10,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้า

ค่าใชส้อย 30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 30,000
งบด าเนินงาน 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 40,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ

ค่าใชส้อย 40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 40,000

งบด าเนินงาน 40,000

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 33,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างแบบสัญญาปรับราคาได้ 



หน้า : 1/1
วันทีพ่ิมพ์ : 16/12/2562  15:11:37

จ านวน

รวม
จ านวน

รวม
รวม

จ านวน

รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 153,937
    เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000
เพือ่ส่งเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ตามหนังสือกรม

       เพือ่ต้ังจ่ายจ่ายเป็นค่าวัสดุ ส่ิงของต่างๆ ส าหรับช่วยเหลือผู้
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เพือ่จ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ส ารองจ่าย 200,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
เบีย้ยังชีพคนพิการ 1,536,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายป ีในอัตราร้อย
เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 6,735,600

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างจากเงิน
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,398

งบกลาง 8,923,935
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 185,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 8,923,935

งบกลาง 8,923,935

ขยายเขตระบบประปา อบต.โพนแพง 176,600
เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจ่ายน้ าประปา จากหน้า อบต. - ไป

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 176,600
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการประปา ในเขตต าบลโพนแพง ให้ถือ
งบลงทุน 176,600

ค่าสาธารณูปโภค 150,000
ค่าไฟฟ้า 150,000

วัสดุอื่น 30,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุทีใ่ช้ในการผลิตน้ าประปา เช่น สารส้ม 

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ทีใ่ช้เกี่ยวกับระบบประปา 
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ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 32,000,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

บาท

หน้า : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง
อ าเภอ ธาตุพนม   จังหวัดนครพนม
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