
 

ข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงปม. พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
หมู่ที่ 1 ต าบลอีปาด อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130 

โทรศัพท์/โทรสาร : 045-915866 

 
website:  www.epad.go.th 

E-mail :  admin@epad.go.th 
E-mail :  epadforelaas@gmail.com 

http://www.epad.go.th/


องคการบริหารสวนตําบลอีปาด
เขต/อําเภอ กันทรารมย    จังหวัดศรีสะเกษ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล อีปาด
  เขต/อําเภอ กันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  33130

พื้นที่ 47.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,361 คน
ชาย 1,660 คน

หญิง 1,701 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลอีปาด
อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอีปาด

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลอีปาด จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีปาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลอีปาด จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 34,333,731.23 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 45,160,154.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,451,075.20 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 5,641.68 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 34 โครงการ รวม 5,787,550.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 14,595,889.59 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 25,118.21 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 8,459.05 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 79,364.90 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 10,941.45 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,472,005.98 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 18,810,329.93 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 7,061,405.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 6,286,992.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 1,951,398.67 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,257,600.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,219,934.26 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 33,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 78,600.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 103,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลอีปาด
อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 13,003.43 13,300.00 163,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

57,421.00 29,700.00 28,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 111,761.67 110,000.00 110,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 182,186.10 163,000.00 312,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,602,897.95 14,492,000.00 15,218,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,602,897.95 14,492,000.00 15,218,200.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 10,762,663.00 11,440,600.00 11,886,800.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,762,663.00 11,440,600.00 11,886,800.00

รวม 24,547,747.05 26,095,600.00 27,417,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลอีปาด
อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,349,349.00 8,764,536.00 9,313,965.00

งบบุคลากร 6,111,300.00 7,449,480.00 7,931,660.00

งบดําเนินงาน 2,080,736.64 4,540,384.00 4,804,875.00

งบลงทุน 2,544,400.00 2,946,200.00 2,964,300.00

งบเงินอุดหนุน 2,577,174.25 2,362,000.00 2,402,200.00

งบรายจ่ายอื่น 33,000.00 33,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 19,695,959.89 26,095,600.00 27,417,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลอีปาด

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลอีปาด
อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,096,250

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 383,050

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,397,255

แผนงานสาธารณสุข 370,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,500,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 286,900

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 170,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,576,900

แผนงานการเกษตร 222,680

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,313,965

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,417,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลอีปาด

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,313,965 9,313,965
    งบกลาง 9,313,965 9,313,965

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 3,457,980 396,000 1,158,780 355,320 5,368,080
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120 0 0 0 1,707,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,750,860 396,000 1,158,780 355,320 3,660,960

งบดําเนินงาน 2,082,620 35,000 532,950 0 2,650,570
    คาตอบแทน 384,620 35,000 287,950 0 707,570

    คาใช้สอย 936,000 0 198,000 0 1,134,000

    คาวัสดุ 522,000 0 47,000 0 569,000

    คาสาธารณูปโภค 240,000 0 0 0 240,000

งบลงทุน 50,600 0 0 0 50,600
    คาครุภัณฑ 50,600 0 0 0 50,600

งบเงินอุดหนุน 27,000 0 0 0 27,000
    เงินอุดหนุน 27,000 0 0 0 27,000

รวม 5,618,200 431,000 1,691,730 355,320 8,096,250

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 178,200 0 178,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 178,200 0 178,200

งบดําเนินงาน 194,850 10,000 204,850
    คาตอบแทน 44,850 0 44,850

    คาใช้สอย 150,000 10,000 160,000

รวม 373,050 10,000 383,050

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 362,540 416,160 778,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 362,540 416,160 778,700

งบดําเนินงาน 46,220 812,135 858,355
    คาตอบแทน 30,220 9,000 39,220

    คาสาธารณูปโภค 16,000 0 16,000

    คาใช้สอย 0 391,150 391,150

    คาวัสดุ 0 411,985 411,985

งบเงินอุดหนุน 0 760,200 760,200
    เงินอุดหนุน 0 760,200 760,200

รวม 408,760 1,988,495 2,397,255

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 270,000 270,000
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาวัสดุ 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 100,000

รวม 370,000 370,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    คาใช้สอย 100,000 100,000

รวม 100,000 100,000

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบเงินอุดหนุน 1,500,000 1,500,000
    เงินอุดหนุน 1,500,000 1,500,000

รวม 1,500,000 1,500,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 271,900 271,900
    คาใช้สอย 271,900 271,900

งบเงินอุดหนุน 15,000 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 15,000

รวม 286,900 286,900

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

รวม

งบดําเนินงาน 170,000 170,000
    คาใช้สอย 170,000 170,000

รวม 170,000 170,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 0 1,410,360 1,410,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,410,360 1,410,360

งบดําเนินงาน 10,000 242,840 252,840
    คาใช้สอย 10,000 70,000 80,000

    คาตอบแทน 0 87,840 87,840

    คาวัสดุ 0 85,000 85,000

งบลงทุน 0 2,913,700 2,913,700
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,913,700 2,913,700

รวม 10,000 4,566,900 4,576,900

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 196,320 196,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 196,320 196,320

งบดําเนินงาน 26,360 26,360
    คาตอบแทน 16,360 16,360

    คาวัสดุ 10,000 10,000

รวม 222,680 222,680

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,096,250

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 383,050

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,397,255

แผนงานสาธารณสุข 370,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,500,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 286,900

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 170,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,576,900

แผนงานการเกษตร 222,680

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,313,965

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,417,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลอีปาด และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอกันทรารมย์

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 27,417,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 27,417,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลอีปาด
อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลอีปาดปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลอีปาดมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายอดิศักดิ์   จันทรัตน์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลอีปาด

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายปราจิต   แก้วลา)

ตําแหนง นายอําเภอกันทรารมย์



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลอีปาด

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 40,604.76 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 83,109.00 63.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 9,740.43 10,000.00 1,500.00 % 160,000.00
     ภาษีป้าย 3,647.00 3,200.00 3,300.00 6.06 % 3,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 127,360.76 13,003.43 13,300.00 163,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 669.30 582.00 700.00 0.00 % 700.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 4,000.00 4,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

120.00 140.00 200.00 0.00 % 200.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 136.00 80.00 200.00 0.00 % 200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 350.00 250.00 0.00 100.00 % 200.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,200.00 1,200.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 17,603.00 42,577.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

7,700.00 7,600.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 2,700.00 900.00 1,500.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 40.00 92.00 100.00 100.00 % 200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 34,518.30 57,421.00 29,700.00 28,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 1,100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 122,535.92 111,761.67 110,000.00 0.00 % 110,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 123,635.92 111,761.67 110,000.00 110,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 100,500.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 100,500.00 0.00 10,000.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 185,449.68 240,135.17 250,000.00 5.00 % 262,500.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,069,286.45 9,354,698.02 10,205,000.00 5.00 % 10,715,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,219,206.82 1,215,768.95 1,305,000.00 4.98 % 1,370,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 18,411.02 17,516.41 16,000.00 18.13 % 18,900.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,931,529.14 2,552,075.45 2,520,000.00 5.00 % 2,646,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 0.00 1.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 23,707.36 22,368.75 22,000.00 5.00 % 23,100.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 25,851.92 22,663.20 24,000.00 5.00 % 25,200.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

205,312.00 177,671.00 150,000.00 5.00 % 157,500.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,678,754.39 13,602,897.95 14,492,000.00 15,218,200.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 10,218,077.00 10,762,663.00 11,440,600.00 3.90 % 11,886,800.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 10,218,077.00 10,762,663.00 11,440,600.00 11,886,800.00
รวมทุกหมวด 25,282,846.37 24,547,747.05 26,095,600.00 27,417,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลอีปาด

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,417,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 163,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 160,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ
.2562

ภาษีป้าย จํานวน 3,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 28,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 700 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด

วันที่พิมพ : 20/1/2565  14:32:35 หน้า : 1/6



คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 200 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 200 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 200 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 200 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 110,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 110,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,218,200 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 262,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,715,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,370,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 18,900 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,646,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด

คาภาคหลวงแร จํานวน 23,100 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 25,200 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 157,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  หรือเป็นไปตาม
ที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กําหนด

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุน รวม 11,886,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,886,800 บาท

ประมาณการรายรับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป  พ.ศ.2565  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประกอบ
ด้วย
(1) เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอน  จํานวน  2,999,705  บาท
(2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็ก
ปฐมวัย (ศพด.อบต.อีปาด)  จํานวน  65,151  บาท
(3) เงินอุดหนุนสําหรับสน้บสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐม
ศึกษา  (สังกัด สพฐ.)  จํานวน  346,834  บาท
(4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (ศพด
.อบต.อีปาด)  จํานวน  174,930  บาท
(5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐม
ศึกษา  (สังกัด สพฐ.)  จํานวน  760,200  บาท
(6) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการสอน, คาหนังสือ
เรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน และคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  จํานวน  96,220  บาท
    6.1 คาจัดการเรียนการสอน  จํานวน  57,800  บาท
    6.2 คาหนังสือเรียน  จํานวน  6,800  บาท
    6.3 คาอุปกรณการเรียน  จํานวน  6,800  บาท
    6.4 คาเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน  10,200  บาท
    6.5 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน  14,620  บาท
(7) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เงินเดือน  คาตอบแทน  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  และ
สวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  พนักงานจ้างผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน  296,160  บาท
(8) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข  จํานวน  100,000  บาท
(9) เงินอุดหนุนคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  จํานวน  5,653,200  บาท
(10) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคน
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พิการ  จํานวน  1,346,400  บาท
(11) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวย
เอดส  จํานวน  18,000  บาท
(12) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัข
บ้า  ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณอัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติยราชนารี  จํานวน  10,000  บาท  
(13) เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธาน  ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรวลัยลักษณอัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วร
ขัตติยราชนารี  จํานวน  20,000  บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
แผนงานงบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 55,200 50,479 37,133 55.47 % 57,729

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,320 2,220 2,500 0 % 2,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,999,800 5,118,200 5,558,400 1.71 % 5,653,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 931,200 960,800 1,362,000 -1.15 % 1,346,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

เงินสํารองจาย 0 0 387,679 381.21 % 1,865,532

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 310,604

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)

0 0 293,100 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลอีปาด

อําเภอกันทรารมย์    จังหวัดศรีสะเกษ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.)

53,298 53,100 0 100 % 60,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ (สปสช.)

0 0 60,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

146,150 146,550 0 0 % 0

รวมงบกลาง 6,205,968 6,349,349 7,718,812 9,313,965
รวมงบกลาง 6,205,968 6,349,349 7,718,812 9,313,965

รวมงบกลาง 6,205,968 6,349,349 7,718,812 9,313,965
รวมแผนงานงบกลาง 6,205,968 6,349,349 7,718,812 9,313,965

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,022,400 1,022,400 967,692 5.65 % 1,022,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120 1,707,120 1,652,412 1,707,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,687,766 1,699,740 1,829,440 -44.49 % 1,015,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

34,950 16,500 4,940 1,676.92 % 87,780

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 730,200 741,360 738,240 -37.47 % 461,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 72,000 72,000 70,000 -14.29 % 60,000

เงินอื่น ๆ 84,000 84,000 84,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,734,916 2,739,600 2,852,620 1,750,860

รวมงบบุคลากร 4,442,036 4,446,720 4,505,032 3,457,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

152,200 135,500 305,040 -6.69 % 284,620

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 1,000 2,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 152,200 136,500 307,040 384,620

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 93,300 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 93,000 -78.49 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก 0 108,000 120,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาที่ทําการ
องค์การบริหารสวนตําบลอีปาด

0 0 0 100 % 60,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแมบ้าน 0 0 0 100 % 84,000

คาจ้างเหมาบริการรักษาที่ทําการ อบต. 47,262 53,900 65,000 -100 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

2,078 0 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ 117,100 91,400 33,600 -100 % 0

โครงการประเมินองค์กร 0 0 0 100 % 25,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,415 14,870 9,240 116.45 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย 
ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา คา
ชดใช้คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน

0 7,000 2,500 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

47,182 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 35,638 12,812 680.52 % 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 150,000

โครงการการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 200,000

โครงการสงเสริมจิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม

26,950 0 0 100 % 27,000

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
วิสัยทัศน์  และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง

0 132,550 127,775 -100 % 0

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
วิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง

0 0 0 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
พูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง

139,420 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 27,717.47 78,351.03 65,194 53.39 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 521,424.47 521,709.03 529,121 936,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 116,465 127,026 107,561 225.4 % 350,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,845 2,550 20,981 -28.51 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 310 1,512.9 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 51,000 37,840 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 1,700 3,440 -41.86 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 149,720 180,840 146,560 -65.88 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 321,030 349,956 378,852 522,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 139,107.75 123,060.02 113,183 6.02 % 120,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,785 3,720 5,000 0 % 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,290.17 1,576.61 6,000 0 % 6,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,411 1,791 1,945 157.07 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 104,505.18 87,392.06 86,812 10.58 % 96,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 251,099.1 217,539.69 212,940 240,000

รวมงบดําเนินงาน 1,245,753.57 1,225,704.72 1,427,953 2,082,620

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง)

0 0 0 100 % 50,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  (ผ้าใบเต็นท์
ขนาดใหญ) 0 0 130,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี 

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 2 เครื่อง

0 0 8,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 153,600 50,600
รวมงบลงทุน 0 0 153,600 50,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอกันทรารมย์

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

8,962.27 0 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอกันทรารมย์สําหรับจัดงานรัฐ
พิธีและราชพิธี

0 0 7,000 0 % 7,000

อุดหนุนอําเภอสําหรับจัดงานรัฐพิธีและราช
พิธี

7,000 7,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 35,962.27 27,000 27,000 27,000

รวมงบเงินอุดหนุน 35,962.27 27,000 27,000 27,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการดูแลเว็บไซด์ ของ อบต. 7,000 0 0 0 % 0

โครงการดูแลเว็บไซต์ ของ อบต. 0 8,000 8,000 -100 % 0

โครงการประเมินองค์กร 25,000 25,000 25,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 32,000 33,000 33,000 0

รวมงบรายจ่ายอื่น 32,000 33,000 33,000 0
รวมงานบริหารทั่วไป 5,755,751.84 5,732,424.72 6,146,585 5,618,200

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 396,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 396,000

รวมงบบุคลากร 0 0 0 396,000
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 33,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 35,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 35,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 431,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 585,200 595,808 661,520 66.89 % 1,104,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 17,692 14,100 -9.36 % 12,780

เงินประจําตําแหนง 14,000 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 599,200 613,500 675,620 1,158,780

รวมงบบุคลากร 599,200 613,500 675,620 1,158,780
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 55,860 415.49 % 287,950

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,000 0 55,860 287,950
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

0 9,000 108,000 0 % 108,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ 37,800 36,700 42,100 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

10,736 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 5,384 8,836 239.52 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,810 4,110 675 1,381.48 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 52,346 55,194 159,611 198,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 4,585 3,675.9 3,330 1,101.2 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,470 18,000 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 16,055 21,675.9 3,330 47,000
รวมงบดําเนินงาน 72,401 76,869.9 218,801 532,950

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี 

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 15,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 15,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 671,601 690,369.9 909,421 1,691,730
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,427,352.84 6,422,794.62 7,056,006 8,096,250
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
และจัดตั้งหนวยบริการประชาชนในชวง
เทศกาลตาง ๆ

5,910 2,280 7,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 5,910 2,280 7,500 0
รวมงบดําเนินงาน 5,910 2,280 7,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,910 2,280 7,500 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 178,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 178,200
รวมงบบุคลากร 0 0 0 178,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 44,850

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 44,850
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองค์การบริหารสวน
ตําบลอีปาด

0 0 0 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองค์การบริาหารสวน
ตําบลอีปาด

0 127,010 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 127,010 0 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0 127,010 0 194,850

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 127,010 0 373,050
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
และจัดตั้งหนวยบริการประชาชนในชวง
เทศกาลตาง ๆ

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานจราจร 0 0 0 10,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,910 129,290 7,500 383,050
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 362,540

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 362,540
รวมงบบุคลากร 0 0 0 362,540

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,220

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,220

ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

110,130 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 110,130 0 0 0
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 379,843.9 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 379,843.9 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 16,000

รวมงบดําเนินงาน 489,973.9 0 0 46,220
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.

852,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 852,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 852,000 0 0 0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,341,973.9 0 0 408,760

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 296,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 416,160

รวมงบบุคลากร 0 0 0 416,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 9,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 9,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก 0 0 0 100 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว)คาเครื่องแบบนักเรียน  คาหนังสือเรียน  
คาอุปกรณ์การเรียน และคากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)

0 0 96,220 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

0 20,400 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน, คา
หนังสือเรียน, คาอุปกรณ์การเรียน, คา
เครื่องแบบนักเรียน  และคากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)

0 0 0 100 % 96,220

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ์
การเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน และคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

0 12,430 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุนคาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด)

0 54,900 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ปฐมวัย (ศพด.อบต.อีปาด))

0 0 166,600 5 % 174,930

รวมค่าใช้สอย 0 87,730 262,820 391,150
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 411,985

วันที่พิมพ์ : 20/1/2565  14:32 หน้า : 19/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาอาหารเสริม (นม) 0 319,912.02 417,300 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 319,912.02 417,300 411,985

รวมงบดําเนินงาน 0 407,642.02 680,120 812,135

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.)

0 0 728,000 4.42 % 760,200

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

0 744,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 744,000 728,000 760,200

รวมงบเงินอุดหนุน 0 744,000 728,000 760,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 1,151,642.02 1,408,120 1,988,495

รวมแผนงานการศึกษา 1,341,973.9 1,151,642.02 1,408,120 2,397,255
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 18,000 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0 86,100 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 104,100 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 35,260 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 35,260 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 35,260 104,100 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้าน สาธารณสุข 

0 100,000 0 0 % 0
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อุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

100,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 100,000 100,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 100,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 135,260 204,100 0 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 18,600 -100 % 0
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โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 58,600 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 58,600 270,000
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 100,000 0 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 100,000 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 100,000 100,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 158,600 370,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 135,260 204,100 158,600 370,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือสงเคราะห์ประชาชน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติตาง ๆ

7,100 5,800 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 7,100 5,800 0 0

รวมงบดําเนินงาน 7,100 5,800 0 0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 7,100 5,800 0 0

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือสงเคราะห์ประชาชน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  หรือภัยพิบัติตาง ๆ 

0 0 36,529 -100 % 0
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โครงการชวยเหลือสงเคราะห์ประชาชน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติตาง ๆ

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 36,529 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 36,529 100,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 36,529 100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 7,100 5,800 36,529 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 659,880 698,580 747,360 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 253,680 263,880 276,120 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 46,620 46,620 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,003,560 1,051,080 1,112,100 0

รวมงบบุคลากร 1,003,560 1,051,080 1,112,100 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 85,630 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,000 1,100 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,000 1,100 85,630 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ 7,800 22,400 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร

0 4,840 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 119,250 27,800 8,800 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 127,050 55,040 8,800 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,300 8,215 13,475 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 2,070 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,200 16,870 8,360 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 15,500 27,155 21,835 0
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รวมงบดําเนินงาน 143,550 83,295 116,265 0
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 22,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 22,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,147,110 1,134,375 1,250,365 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้าน
ทุงมั่ง หมูที่ 2,4

0 0 439,922 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้าน
หนองไฮ หมูที่ 3,5

0 0 283,800 -100 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้าน
อีปาด หมูที่ 1

0 0 500,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้าน
ทุงมั่ง หมูที่ 2,4

0 0 0 100 % 500,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้าน
หนองไฮ หมูที่ 3,5

0 0 0 100 % 500,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้าน
อีปาด หมูที่ 1

0 0 0 100 % 500,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้าน
ทุงมั่ง หมูที่ 2,4

508,588.38 414,442.06 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้าน
หนองไฮ หมูที่ 3,5

511,253.39 421,788.73 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้าน
อีปาด หมูที่ 1

472,498.21 854,943.46 0 0 % 0
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รวมเงินอุดหนุน 1,492,339.98 1,691,174.25 1,223,722 1,500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,492,339.98 1,691,174.25 1,223,722 1,500,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,492,339.98 1,691,174.25 1,223,722 1,500,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาฝังกลบบอขยะและปรับ
ปรุงพื้นที่ทิ้งขยะ

24,400 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 24,400 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 24,400 0 0 0
รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 24,400 0 0 0

งานบําบัดน้ําเสีย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการขุดลอกดินรางระบายน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4

0 0 20,110 -100 % 0

โครงการขุดลอกดินรางระบายน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านหนองไฮ  หมูที่  3,5

0 0 36,830 -100 % 0
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โครงการขุดลอกดินรางระบายน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านอีปาด หมูที่  1

0 0 15,020 -100 % 0

จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ําบ้านอีปาด  
หมูที่ 1, บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4

52,400 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน  สงสุขสูชุมชน 26,200 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 78,600 0 71,960 0

รวมงบดําเนินงาน 78,600 0 71,960 0
รวมงานบําบัดน้ําเสีย 78,600 0 71,960 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,742,449.98 2,825,549.25 2,546,047 1,500,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดซื้อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ 21,900 21,900 21,900 0 % 21,900

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุม
บุคคลทั่วไป

13,685 11,135 0 100 % 25,000

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการพัฒนาหมูบ้านภายในเขตตําบลอี
ปาด

12,000 15,000 0 100 % 15,000

โครงการมองไป ไร้ขยะ 8,403 0 0 0 % 0

โครงการเยาวชนวัยใส  หางไกลยาเสพติด 10,780 0 0 0 % 0

โครงการสร้างการมีสวนรวม  และรับรู้ถึง
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM2.5

0 0 4,600 -100 % 0

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อสง
เสริมและสนับสนุนการทําเกษตรผสมผสาน
เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตร
ทฤษฏีใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 66,768 48,035 26,500 271,900
รวมงบดําเนินงาน 66,768 48,035 26,500 271,900
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

    อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ

0 0 5,000 -100 % 0

    อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอกันทรา
รมย์

0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 0 5,000 0 100 % 5,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอกันทรารมย์ 10,000 10,000 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000 15,000 15,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 15,000 15,000 15,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 76,768 63,035 41,500 286,900
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 76,768 63,035 41,500 286,900
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด (อีปาด
เกมส์)

140,288 0 0 100 % 170,000

รวมค่าใช้สอย 140,288 0 0 170,000

รวมงบดําเนินงาน 140,288 0 0 170,000

วันที่พิมพ์ : 20/1/2565  14:32 หน้า : 33/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัด    
ศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนดําเนินการจัดการ
แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) 
“ศรีสะเกษเกมส์” และการแขงขันกีฬาคน
พิการแหงชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) “นคร
ลําดวนเกมส์” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563

0 0 150,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 150,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 150,000 0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 140,288 0 150,000 170,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 140,288 0 150,000 170,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมในการรังวัดและดูแลที่
สาธารณะ

0 0 0 100 % 10,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 500,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 500,000 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 500,000 10,000
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,041,660

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 285,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 41,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,410,360

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,410,360
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 83,840
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 87,840

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคาจ้างออกแบบ, คา
รับรองแบบ

0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 22,636 -55.82 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 22,636 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 10,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 85,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 22,636 242,840

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน (แบบไมมีรอยตอยาว) สาย
ทางทุงมั่ง - โรงเรียนประสานมิตรวิทยา  
(ชวงที่  6)  บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4

0 0 0 100 % 475,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  
บ้านหนองไฮ  หมูที่  3,5  (จุดบ้านนายธวัช 
 สุรวิทย์)

0 0 0 100 % 30,900

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  บ้าน
หนองไฮ  หมูที่  3,5  (จํานวน  2  จุด)

0 0 0 100 % 424,200

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  บ้าน
อีปาด  หมูที่  1  (จํานวน  4  จุด)

0 0 0 100 % 101,800
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้าน
หนองไฮ  หมูที่  3,5 (จุดโรงเรียนเกาบ้าน
หนองไฮ - จุดบ้านนางมนิดา  ชราศรี)

0 0 0 100 % 470,300

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านอี
ปาด  หมูที่  1  (จํานวน  2  จุด)

0 0 0 100 % 368,800

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน 
(แบบไมมีรอยตอยาว) สายทางทุงมั่ง - รร
.ประสานมิตรวิทยา ชวงที่ 5

0 414,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบระบายน้ําไร้ทอ 
(ด้วยระบบธนาคารน้ําใต้ดิน)  บ้านอีปาด  
หมูที่  1

0 0 44,100 -100 % 0

โครงการกอสร้างระบบระบายน้ําไร้ทอ 
(ด้วยระบบธนาคารน้ําใต้ดิน) บ้านทุงมั่ง  
หมูที่ 2,4

0 0 36,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างระบบระบายน้ําไร้ทอ 
(ด้วยระบบธนาคารน้ําใต้ดิน) บ้านหนองไฮ  
หมูที่ 3,5

0 0 70,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านอีปาด หมูที่ 
1

348,500 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านหนองไฮ  หมูที่  3,5 
(จํานวน  3  จุด)

138,700 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
(จํานวน 2 จุด)

0 306,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการ
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางจาก ร.ร
.เกาบ้านหนองไฮ - นายไพรวัลย์ สุรวิทย์  
บ้านหนองไฮ หมูที่ 3,5

0 0 374,760 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการ
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านจาก
สี่แยกบ้านนางทองหวั่น บุญกระจาง - บ้าน
นางคําพูน  ป้องเศร้า บ้านทุงมั่ง  หมูที่ 2,4

0 0 181,190 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการ
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านนาง
จํานงค์  ทองทวี - นายอุไร    กองศรีนนท์  
บ้านหนองไฮ หมูที่ 3,5 (จํานวน 2 ชวง) 

0 0 401,010 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการ
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้าน
นางสาวจาระไน ศรีสุธรรม - บ้านนาย
วิเชียร ไชยวัฒน์ บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4 
(จํานวน 2 ชวง) 

0 0 526,240 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการ
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้าน
นายทองใบ  เอกศิริ - นายใหม เอกศิริ บ้าน
อีปาด หมูที่ 1

0 0 209,580 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการ
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้าน
นายสมัย  เอกศิริ - นายสี  วราพุฒ บ้านอี
ปาด  หมูที่  1 

0 0 274,350 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการ
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้าน
นายหงษ์  สุรวิทย์ - นายไชยวัฒน์ ชราศรี 
บ้านอีปาด  หมูที่ 1

0 0 307,130 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการ
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้าน
นายอัครเดช สุรวิทย์ - นายนรินทร์ วราพุฒ 
บ้านหนองไฮ หมูที่ 3,5

0 0 401,960 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการจัดทําฝาปิดตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ําบ้านหนองไฮ (จํานวน 5 จุด)

0 329,500 0 0 % 0

โครงการปรับเกรดถนนบ้านทุงมั่ง  หมูที่  
2,4

0 0 91,300 -100 % 0

โครงการปรับเกรดถนนบ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4 96,000 73,000 0 0 % 0

โครงการปรับเกรดถนนบ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4 0 0 122,400 -100 % 0
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โครงการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ  หมูที่  
3,5

0 0 81,800 -100 % 0

โครงการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ  หมูที่ 
3,5

0 0 99,870 -100 % 0

โครงการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ หมูที่ 
3,5

68,700 72,600 0 0 % 0

โครงการปรับเกรดถนนบ้านอีปาด  หมูที่  1 0 0 176,980 -100 % 0

โครงการปรับเกรดถนนบ้านอีปาด หมูที่ 1 68,800 72,700 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการ
เสริมผิวแอสฟัลส์คอนกรีตสายทางบ้านนาย
สมบัติ   สุรวิทย์ - บ้านนายเป้ย   ศรีสุธรรม 
 บ้านอีปาด  หมูที่  1

0 0 467,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการเสริมผิวแอสฟัลส์คอนกรีต สายทาง
บ้านนายฟอง   เอกศิริ - โรงเรียนเกาบ้าน
หนองไฮ  บ้านหนองไฮ  หมูที่ 3,5

0 0 389,300 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการเสริมผิวแอสฟัลส์คอนกรีตสายทาง
บ้านนางมนิดา ชราศรี - บ้านนายยศ พิมพ์
พันธ์ บ้านหนองไฮ หมูที่ 3,5

0 0 401,900 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการเสริมผิวแอสฟัลส์คอนกรีตสายทาง
บ้านนายทองเป็น   ชารี - บ้านนางทองหวั่น 
  บุญกระจาง  บ้านทุงมั่ง  หมูที่ 2,4

0 0 401,100 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายนาเทิง - หนองหัวลิง)

0 58,900 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน
คลุก  สายทางอีปาด - โนนปอ (ชวงที่  2)  
บ้านอีปาด  หมูที่  1

0 0 123,400 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน
คลุก  สายทางอีปาด - หนองหวาย (ชวงที่ 
2) บ้านอีปาด  หมูที่ 1

0 0 123,400 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน
คลุกสายทางดอนปู่ตา - หนองแต้ บ้าน
หนองไฮ  หมูที่ 3,5

0 0 47,400 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน
คลุกสายทางทุงมั่ง - บ้านทุง (ชวงที่ 4) บ้าน
ทุงมั่ง  หมูที่  2,4

0 0 44,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน
คลุกสายทางทุงมั่ง - หนองขาม (ชวงที่ 2) 
บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4

0 0 109,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน
คลุกสายทางทุงมั่ง - หนองแวง (ชวงที่ 2) 
บ้านทุงมั่ง  หมูที่ 2,4

0 0 58,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน
คลุกสายทางนาเทิง - หนองแฝก บ้านทุงมั่ง 
 หมูที่ 2,4

0 0 40,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน
คลุกสายทางโรงเรียนใหม - ดงประสงค์  
บ้านหนองไฮ  หมูที่  3,5

0 0 52,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน
คลุกสายทางหนองตาแกว - หัวทุง  บ้านทุง
มั่ง  หมูที่ 2,4

0 0 126,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
ดอนละโฮ - หนองแต้ บ้านหนองไฮ หมูที่ 
3,5

121,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
ดอนละโฮ - หนองหว้า (ชวงที่ 2)

0 81,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทุง
มั่ง - พันลํา บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4 (ชวงที่ 4)

217,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
บ้านสูง - พันลํา บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4 (ชวงที่ 
4)

209,800 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสัน
คลองห้วยคํา (ชวงที่ 3)

0 188,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
หนองแคน - หนองไฮบูด บ้านอีปาด หมูที่ 
1

207,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
หนองโป่ - หนองศูนย์  บ้านอีปาด  หมูที่  1

0 0 60,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
หนองยาง - หนองเห็บ บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4

161,600 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางที่ดินนาย
น้อย   คงคาหาญ - ที่ดินนายประนัย   ป้อง
เศร้า  บ้านอีปาด  หมูที่  1

0 0 88,700 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางที่ดินนาย
แสวง  สุรวิทย์ - นายประดิษฐ์  เอกศิริ  
บ้านอีปาด  หมูที่  1

0 0 0 100 % 93,900

โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางทุงมั่ง – 
บ้านโนนสูง  บ้านทุงมั่ง  หมูที่ 2,4  

0 0 114,270 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางบ้านน้อย 
– หนองสะคาม  บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4

0 0 0 100 % 160,000

โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางสงป่าบาก 
- หนองตะกล้า บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4

0 0 0 100 % 73,000
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โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางสวนนาย
อุทัย  ชราศรี - สวนนายพิบูลย์  ชารี  บ้าน
อีปาด  หมู๋ที่  1

0 0 80,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางสันคลอง
ห้วยคํา – หนองอีจันทร์ บ้านหนองไฮ หมูที่ 
3,5

0 0 0 100 % 43,000

โครงการปรับปรุงถนนดินสายป่าช้า - คลอง
ห้วยคํา  บ้านหนองไฮ  หมูที่ 3,5

0 0 48,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินสายรอบดอน
ป่าช้า บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4

50,800 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินสายสวนนายคํา
ผาน  ทุมแถว - สวนนายเจริญ  ชารี  บ้านอี
ปาด  หมูที่  1

0 0 53,900 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินสายสันคลองห้วย
คํา (ชวงที่ 8)

0 20,300 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินสาย
หนองกระโดน-หนองบักคู บ้านทุงมั่ง  หมูที่ 
2,4

20,400 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนองกะโดน 
- หนองบักคู  (ชวงที่  1)  บ้านทุงมั่ง  หมูที่  
2,4

0 0 0 100 % 84,400

โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนองบก - 
หนองสีวงศ์  บ้านทุงมั่ง  หมูที่ 2,4

0 0 20,400 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนองสีเต้า - 
หนองพอก บ้านอีปาด หมูที่ 1

41,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทาง รร.ใหม - ดงประสงค์)

0 89,400 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางทุงมั่ง - ทางล้อ - ป่าช้า)

0 53,900 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางทุงมั่ง - บ้านทุง ชวงที่ 3)

0 174,300 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางทุงมั่ง - ลิ้นฟ้า ชวงที่ 2)

0 211,700 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางหนองสีเต้า - หนองพอก)

0 73,800 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางหนองอีเฒา - หนองตาแกว 
ชวงที่ 3)

0 22,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางอีปาด - ดอนกอยดินกี่ ชวงที่ 
3)

0 43,200 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางอีปาด - หนองขี้ยาง) 0 192,700 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/1/2565  14:32 หน้า : 46/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านอี
ปาด - ทุงมั่ง  บ้านอีปาด  หมูที่  1  
(จํานวน  2  ชวง)

0 0 0 100 % 126,800

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านอี
ปาด - โนนปอ  ชวงที่  3  (ที่ดินนายบุญทัน 
 ป้องเศร้า - นายกมล  แกนโพธิ์)  บ้านอี
ปาด  หมูที่  1

0 0 0 100 % 77,200

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหิน
คลุกสายหนองไฮ - หนองแร้ง บ้านหนองไฮ 
หมูที่ 3,5 

145,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
หนองไฮ - ทางเกาอีปาด บ้านหนองไฮ หมู
ที่ 3,5

57,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
หนองไฮ - นาขุม บ้านหนองไฮ หมูที่ 3,5

226,300 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายอี
ปาด - หนองมวง บ้านอีปาด หมูที่  1 (ชวง
ที่ 3)

215,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเก็บพัสดุ  
และโรงจอดรถ  องค์การบริหารสวนตําบลอี
ปาด

0 0 180,560 -100 % 0

โครงการผนังกั้นคอนกรีตสายทุงมั่ง - หนอง
แวง บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4

47,100 0 0 0 % 0
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โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมถม
ดินหลังทอ สายสันคลองหนองอีจันทร์

0 65,900 0 0 % 0

จัดทําฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ํา  
บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4 (จํานวน 3 จุด)

0 0 0 100 % 162,600

จัดทําฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ํา 
บ้านอีปาด  หมูที่  1  (จํานวน 3 จุด)

0 0 0 100 % 221,800

ฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ํา บ้าน
หนองไฮ หมูที่ 3,5

249,000 0 0 0 % 0

ฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ําบ้านทุงมั่ง 
หมูที่ 2,4

120,700 0 0 0 % 0

วางทอระบายน้ําคอนกรีตสายทุงมั่ง – แดง
หม้อ  บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4

0 0 13,250 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,810,400 2,544,400 6,444,250 2,913,700

รวมงบลงทุน 2,810,400 2,544,400 6,444,250 2,913,700
รวมงานก่อสร้าง 2,810,400 2,544,400 6,466,886 4,566,900

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,810,400 2,544,400 6,966,886 4,576,900
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 196,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 196,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 196,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 16,360

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 16,360

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 4,914 0 5,600 78.57 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 4,914 0 5,600 10,000

รวมงบดําเนินงาน 4,914 0 5,600 26,360
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 4,914 0 5,600 222,680

รวมแผนงานการเกษตร 4,914 0 5,600 222,680
รวมทุกแผนงาน 19,898,384.72 19,695,959.89 26,095,600 27,417,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลอีปาด

อําเภอกันทรารมย   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,417,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,313,965 บาท
งบกลาง รวม 9,313,965 บาท

งบกลาง รวม 9,313,965 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 57,729 บาท

เพื่อเป็นการสมบทเงินกองทุนประกันสังคมให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ในอัตราร้อยละห้าของคาจ้าง  พร้อมกับหักคาจ้างของพนักงาน
จ้าง  สงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติประกนสังคม  พ.ศ.2563  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0808.2/ว 4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อสงเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนกรณีลูกจ้างประสพ
อันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แก
นายจ้าง  โดยคํานวณ  ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้ง
ปี  (มกราคม - ธ้นวาคม)  เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือ
สั่งการ  ด้งนี้
- พระราชบัญญัตคิเงินทดแทน  พ.ศ.2561  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถน ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ด  24  ธันวาคม  2561 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,653,200 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุที่มีอายุครบ  60 ปี บริบูรณขึ้นไป  ที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วน  และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นไว้แล้ว  โดยเป็นการจายในอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันได  
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2552  แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  111  ลําดับ
ที่  3

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,346,400 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคน
พิการให้แกคนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑกําหนด  ที่ได้แสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้
กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว  เป็นไปตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลกเกณฑกการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553
  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  111  ลําดับ
ที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 18,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวย
เอดสแกผู้ปวยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  111  ลําดับ
ที่ 1
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เงินสํารองจาย จํานวน 1,865,532 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเพื่อแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณ
ภัย  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ตั้งจายเพียงพอตอการ
เผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี  และให้นําเงินสํารองจายในงบ
กลางไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย  หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวมได้  เชน  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย  น้ําปาไหลหลาก  แผนดินถลม  ภัยแล้ง  ภัย
หนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟปาและหมอกควัน  เป็นต้น  การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณฝุนละอองขนาด
เล็ก  PM2.5   การป้องกันและระงับโรคติดตอ  เชน  การป้องกัน
และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และการ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  เป็นต้น  ฯลฯ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว
 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 310,604 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น  (ก.บ.ท.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้คํานวณจาก
ประมาณการรายรับทุกประเภทตามข้อบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปี  ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนไมต้องนํามารวมคํานวณ  เป็นไป
ตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.2500  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปี  สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038
  ลงวันที่  7 ตุลาคม 2563
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น  กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลง
วันที่ 21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 60,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  (สปสช.)  ตําบลอี
ปาด
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เพื่อสมทบกองทุน  พ.ศ.2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่  พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0891.4/ ว
 2502  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2563
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 5,618,200 บาท

งบบุคลากร รวม 3,457,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ดังนี้
- นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก  ดังนี้
- นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ดังนี้
- นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,022,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  ดังนี้
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  8  อัตรา
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลอีปาด  จํานวน  1
  อัตรา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,750,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,015,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานสวนท้องถิ่น  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  ดังนี้
- ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 87,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/เงินคาตอบแทนราย
เดือน  ของข้าราชการ  หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหน้าสวน
ราชการ  ฯลฯ  ดังนี้
- ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 461,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง  ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง
- พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนงนักการภารโรง  จํานวน  1  อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนงพนักงานขับรถ  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 2,082,620 บาท
ค่าตอบแทน รวม 384,620 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 284,620 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)    จํานวน  84,620  บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง  เป็น
ไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2. คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  จํานวน  200,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เชน  คณะกรรมการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ประธานกรรมการและกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง  อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้ชวย
เหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เป็นต้น  ตามหลักเกณฑที่
กําหนด  เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ ว
 5013  ลงวันที่  26  สิงหาคม  2563  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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ค่าใช้สอย รวม 936,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ เชน  คาถายเอกสารคาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล
คาโฆษณา  และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณา  ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตาง ๆ)  คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  และอื่น ๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด

คาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอี
ปาด

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้กับบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่งาน
รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอี
ปาด

คาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแมบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแมบ้านเพื่อทํา
ความสะอาดภายในอาคารสํานักงานตาง  ๆ  และรับผิดชอบงาน
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โครงการประเมินองคกร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกเป็นหนวยสํารวจ
ประชาชน  เจ้าหน้าที่รัฐ  หนวยงานของรัฐ  หนวยงานเอกชนที่มา
รับบริการหรือติดตอองคการบริหารสวนตําบลอีปาด ความพีงพอ
ใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการของ  องต.อีปาด เป็นไปตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  120  ลําดับ
ที่  1
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น)  คาใข้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ คา
ใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  คาใช้จายในการระชุม
ราชการ  ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และคาใช้จาย
ตาง ๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล  คณบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  หรือผู้ที่
ได้รับอนุญาติให้เข้ารับการอบรมตาง ๆ 

โครงการการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งให้ความรวมมือในกาประชา
สัมพันธ  การณรงค  หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความเหมาะสม  โดยคํานึง
ถึงฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เป็นไปตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 5013  ลงวันที่  26  สิงหาค  2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  121  ลําดับ
ที่  6
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โครงการสงเสริมจิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 27,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการฯ โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาเอกสารและสิ่งพิมพคาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร คากระเปาหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาบํารุงสถานที่ในการศึกษาดูงาน คาเชาที่พัก  และคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ  เป็นไปตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
กอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  121  ลําดับ
ที่  5

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการฯ โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาเอกสารและสิ่งพิมพคาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร คากระเปาหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาบํารุงสถานที่ในการศึกษาดูงาน คาเชาที่พัก  และคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ  เป็นไปตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
กอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  121  ลําดับ
ที่  4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 522,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายเพื่อให้ได้ไมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  แบง
ออกเป็น  3  ประเภท  คิอประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหละ  เชน เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  กรรไกร  ตรายาง  ผ้า
ใบเต้นทขนาด
ใหญ  กระดาษ หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด  ลวดเย็บกระดาษ กาว ซองเอกสาร  ตลับผงมึก  น้ําหมึก
ปรินท  ไม้บรรทัด  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน  พวงมาลัย  พวงมาลา  พานพุม  กรวยดอกไม้  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายเพื่อให้ได้ไมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  แบง
ออกเป็น  3  ประเภท  คิอประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไห
ละ  เชน หม้อ  กระทะ  กะละมัง  มีด  แก้วน้ํา  ถ้วยชาม  ข้อน
ส้อม  กระติดน้ําร้อน  เตา  ถังขยะแบบขาตั้ง  ถังขยะแบบล้อ
ลาก  ถังน้ํา  ผงซักฝอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง  ไม
กวาด  เขง  ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายเพื่อให้ได้ไมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  แบง
ออกเป็น  3  ประเภท  คิอประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไห
ละ  เชน ไขควง  ประแจ  แมแรง  กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล๊อค  ล๊อคเกียร  ล็อคคลัตซ ล็อคพวงมาลัย  ยางรถ
ยนต  น้ํามันเบรก  น๊อตและสกรู  สายไมล  ฟิลมกรองแสง  น้ํา
กลั่น  หัวเทียน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  กระจกมองข้างรถยนต กันชน
รถยนต  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายเพื่อให้ได้ไมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  แบง
ออกเป็น  3  ประเภท  คิอประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหละ  เชน แก๊สหุง
ต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันก๊าด  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง  ถาน  ก๊าช  น้ํามัน
เกียร  น้ํามันหลอลื่น  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายเพื่อให้ได้ไมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  แบง
ออกเป็น  3  ประเภท  คิอประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหละ  เชน ป้ายไฟ
แจ้งเตือนแบบล้อลาก  ป้ายประชาสัมพันธ  พูกัน  สี  กระดาษ
เขียนโปสเตอร  เมมโมรี่การด  รูปสี  หรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง  อัดขยาย  เอกสารเผยแพการดําเนินงาน
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายเพื่อให้ได้ไมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  แบง
ออกเป็น  3  ประเภท  คิอประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหละ  เชน แผน
หรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disc, Compact Disc, Di
gital Video disc, Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง  ฮารดดิสกไดรฟ แป้นพิมพ  แมน
บอรด  เมาส  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 240,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความมดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ
อาคารสถานที่ที่อยูในความมดูแลรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบล

คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่  ฯลฯ และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว  และ
คาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการฝช้บริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คา
เชาหมายเลขโทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนารัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร  ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 96,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต  รวมถึงอิน
เทอรเน็ตการด  และคาสื่อสารโทรคมนาคม  ฯลฯ  
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8,000 บาท

งบลงทุน รวม 50,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 50,600 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยก
สวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง  ขนาด  24,000  บีที
ยู  จํานวน  2  เครื่อง  คุณลักษณเฉพาะสังเขป  ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมตํา่กวา  24,000  บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั่่ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน  40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าาเบอร  5  
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวย
สงความเย็น  และหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว  เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน  ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล  (SEER)  สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน  ประกอบด้วยอุปกรณดังนี้  สวิตช 1
 ตัว  ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม
เกิน  15  เมตร
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ธันวาคม  2563)
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งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอกันทรารมย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอํานวยการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอ
กันทรารมย  เพื่อสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณในการปฏิบัติงานของ
ศูนยฯ  ให้กับเทศบาลตําบลกันทรารมยฺ   เป็นไปตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 2565)  หน้าที่  122  ลําดับ
ที่  8

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอกันทรารมยสําหรับจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอกันทรารมย
ในการจัดงานราชพิธี  รัฐพิธี  และวันสําคัญตาง ๆ เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  122  ลําดับ
ที่  9

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 431,000 บาท
งบบุคลากร รวม 396,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานสวนท้องถิ่น  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  ดังนี้
- ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  จํานวน  1
  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 33,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)    จํานวน  33,300  บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง  เป็น
ไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2557

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 2,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 1,691,730 บาท
งบบุคลากร รวม 1,158,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,158,780 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,104,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานสวนท้องถิ่น  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  ดังนี้
- ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาาน  จํานวน  1
  อัตรา
- ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  จํานวน  1
   อัตรา
- ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/เงินคาตอบแทนราย
เดือน  ของข้าราชการ  หรือพนักงานสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหน้าสวน
ราชการ  ฯลฯ  ดังนี้
- ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 532,950 บาท
ค่าตอบแทน รวม 287,950 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 287,950 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)    จํานวน  87,950  บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง  เป็น
ไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2557
1. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  จํานวน  200,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตง
ตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหบักเกณฑที่กําหนด  เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0803.2/ว
 2850  ลงวันที่  12  กันยายน  2561

ค่าใช้สอย รวม 198,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้กับบุคคลที่ปฏิบัติงานผู้ชวยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และคาใช้จาย
ตาง ๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจ้าง  หรือบุคคล  คณะบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เดิน
ทางไปราชการ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจ้าง  หรือผู้ที่ได้รับอนุญาติให้เข้ารับการอบรม
ตาง ๆ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 47,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายเพื่อให้ได้ไมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  แบง
ออกเป็น  3  ประเภท  คิอประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหละ  เชน เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  กรรไกร  ตรายาง  ผ้า
ใบเต้นทขนาด
ใหญ  กระดาษ หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด  ลวดเย็บกระดาษ กาว ซองเอกสาร  ตลับผงมึก  น้ําหมึก
ปรินท  ไม้บรรทัด  ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายเพื่อให้ได้ไมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  แบง
ออกเป็น  3  ประเภท  คิอประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหละ  เชน ป้ายไฟ
แจ้งเตือนแบบล้อลาก  ป้ายประชาสัมพันธ  พูกัน  สี  กระดาษ
เขียนโปสเตอร  เมมโมรี่การด  รูปสี  หรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง  อัดขยาย  เอกสารเผยแพการดําเนินงาน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายเพื่อให้ได้ไมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  แบง
ออกเป็น  3  ประเภท  คิอประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหละ  เชน แผน
หรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disc, Compact Disc, Di
gital Video disc, Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง  ฮารดดิสกไดรฟ แป้นพิมพ  แมน
บอรด  เมาส  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานสวนท้องถิ่น  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  ดังนี้
- ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. จํานวน  1
  อัตรา
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 373,050 บาท

งบบุคลากร รวม 178,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 178,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 178,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานสวนท้องถิ่น  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  ดังนี้
- ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติ
งาน  จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 194,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,850 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 44,850 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)    จํานวน  14,850บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง  เป็น
ไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2.คาปวยการ  อปพร.  จํานวน  30,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาปวยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
กฎหมาย  ตามหลักเกณฑที่กําหนด  เป็นไปตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝายพลเรีอนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ
.ศ.2560
- หนงสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท 0808.2/ว 7271
  ลงวันี่  26  ธันวาคม  2560
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคการบริหารสวนตําบลอีปาด

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการฯ โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาเอกสารและสิ่งพิมพคาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร คากระเปาหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาบํารุงสถานที่ในการศึกษาดูงาน คาเชาที่พัก  และคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ   เป็นไป
ตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุ  ที่  มท
  0808.2/ว 440  ลงวันที่  13  กุมภาพันธ  2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  2
  หน้าที่  14 ลําดับที่ 1
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งานจราจร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคความปลอดภัยทางถนนและจัดตั้งหนวยบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาลตาง ๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการฯ  เชน
คาป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ คาน้ําดื่ม น้ําแข็งคา
กาแฟ  โอวัลติน  เพื่อบริการประชาชน  ณ  จุดบริการประชาชใน
ชวงเทศกาลตาง ๆ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น  เป็นไปตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0804.5/ว 1634  ลงวันที่  22  กันยายน  2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท
  0810.4/ว 4202  ลงวันที่  25  ธันวาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 3892  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด  ที่  มท0810.4-ว 1123  ลงวันที่  9  เมษายน  2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.4/ว 694  ลงวันี่  2  เมษายน 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  112  ลําดับ
ที่  1

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 408,760 บาท

งบบุคลากร รวม 362,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 362,540 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 362,540 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานสวนท้องถิ่น  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
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งบดําเนินงาน รวม 46,220 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,220 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,220 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)    จํานวน  30,220  บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง  เป็น
ไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2557

ค่าสาธารณูปโภค รวม 16,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต  รวมถึงอิน
เทอรเน็ตการด  และคาสื่อสารโทรคมนาคม  ฯลฯ  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,988,495 บาท
งบบุคลากร รวม 416,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 416,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 296,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานสวนท้องถิ่น  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 812,135 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 9,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)    จํานวน  9,000  บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง  เป็น
ไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2557

ค่าใช้สอย รวม 391,150 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้กับผู้ปฏิบัติงานครูผู้ดูแล
เด็ก  ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลอี
ปาด
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน, คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนัก
เรียน  และคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 96,220 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  (ศพด.อบต.อีปาด)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย  ตั้งงบ
ประมาณ  ดังนี้
1. คาจัดการเรียนการสอน  จํานวน  57,800  บาท
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ  2 - 5  ปี
- อัตราคนละ  1,700  บาท/ปี
2. คาหนังสือเรียน  จํานวน  6,800  บาท 
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ  2 - 5  ปี
- อัตราคนละ  200  บาท/ปี
3. คาอุปกรณการเรียน  จํานวน  6,800  บาท
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ  2 - 5  ปี
- อัตราคนละ  200  บาท/ปี
4. คาเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน  10,200  บาท
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ  2 - 5  ปี
- อัตราคนละ  300  บาท/ปี
5. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน  14,620  บาท  
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ  2 - 5  ปี
- อัตราคนละ  430  บาท/ปี
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด  อปท.  พ.ศ.2562  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 115  ลําดับที่  3
  และหน้าที่  117  ลําดับที่  8  
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (ศพด.อบต.อีปาด))

จํานวน 174,930 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัยใน  ศพด.อบต.อีปาด  ตั้งงบประมาณรองรับในอัตรา
มื้อละ  21  บาทตอคน  จํานวน  245  วัน (เด็กปฐมวัย  34
  คน)  เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0810.8/ว
 4002  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2563
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด  อปท.  พ.ศ.2562   
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าทที่  115  ลําดับ
ที่  2

ค่าวัสดุ รวม 411,985 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 411,985 บาท

เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยใน  ศพด.อบต.อีปาด, เด็ก
อนุบาล  และ ป.1 - ป.6  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  ตั้งงบประมาณรองรับในอัตราคน
ละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน  ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านอิปาด  (นักเรียน  34  คน)  จํานวน  65,151
  บาท 
2. โรงเรียนบ้านทุงมั่ง  (นักเรียน  71  คน)  จํานวน  136,051
  บาท
3. โรงเรียนบ้านหนองไฮ  (นักเรียน 76  คน)  จํานวน 145,632
 บาท
4. ศพด.อบต.อีปาด  (เด็กปฐมวัย 34 คน) จํานวน  65,151
  บาท 
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  115  ลําดับ
ที่  1 
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งบเงินอุดหนุน รวม 760,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 760,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา (สังกัด 
สพฐ.)

จํานวน 760,200 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จัดสรร
สําหรับเด็กอนุบาล  และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  ตั้งงบประมาณรอง
รับในอัตรามื้อละ  21  บาทตอคน  จํานวน  200  วัน  ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านอิปาด  (นักเรียน  34 คน)  จํานวน  142,800
  บาท
2. โรงเรียนบ้านทุงมั่ง  (นักเรียน  71  คน)  จํานวน  298,200
  บาท
3. โรงเรียนบ้านหนองไฮ (นักเรียน  76 คน) จํานวน  319,200
  บาท
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  117  ลําดับ
ที่  10
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 370,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

คาปวยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จํานวน  120,000  บาท
เพื่อเป็นคาใช้จายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะ
ยาว  และอัตราคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ตามหลัก
เกณฑที่กําหนด  เป็นไปตามกฎหมาย//ระเบียบ/หนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย  พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 6290  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 2318  ลงวันที่  21  เมษายน  2564
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  จํานวน  30,000
  บาท
เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดสวัสดิภาพสัตวการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว  และการดําเนินงานการ
ชับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า  ตามปณิธานศาสตราจารญื  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติยราชนารี  เป็นการป้องกัน  ควบคุม  และระงับ
ยับยั้ง  โรคติดตอ  โรคระบาด และอื่น ๆ เป็นไปตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2562  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  107  ลําดับ
ที่  1
โครงการรณรงคและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน  70,000
  บาท
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร  เชน  ทรายอะ
เบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง  ป้ายโครงการ  หรือการรณรงค
อื่น ๆ  เป็นการป้องกัน  ควบคุม  และระงับยับยั้ง  โรค
ติดตอ  โรคระบาด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  107
  ลําดับที่   2
งบประมาณในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงตอสุขภาพตอ
โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา  จํานวน  50,000  บาท
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรที่ใช้ในการป้องกัน
และควบคุม  สร้างระบบรับมือตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติ
ซ้ํา  เป็นการป้องกัน  ควบคุม  และระงับยับยั้ง  โรคติดตอ  โรค
ระบาด  และอื่น ๆ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่  1 - 5
 เป็นการสนับสนุนให้ชุมชน/หมูบ้านดําเนินการตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  เป็นไปตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศศ.2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท0810.5/ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  107  ลําดับ
ที่  3

วันที่พิมพ : 20/1/2565  14:33:16 หน้า : 30/48



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือสงเคราะหประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัย
พิบัติตาง ๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนให้ความชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเยีวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย  รวมถึงด้าน
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  หรือการให้ความชวยเหลือ
ประชาชนด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้ประขาชนหรือเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไมสามารถชวยเหลือตน
เองได้ในการดํารงชีพ  เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตได้อยางปกติสุขในสังคม  เป็นไปตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือประทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1234
  ลงวันที่  7  มีนาคม  2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0810.7/ว
 6768  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  110  ลําดับ
ที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,500,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกันทรารมย เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4

จํานวน 500,000 บาท

เพื่ออุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร  บ้านทุง
มั่ง  หมูที่  2,4  เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดัง
นี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  98
  ลําดับที่  5

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกันทรารมย เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านหนองไฮ หมูที่ 3,5

จํานวน 500,000 บาท

เพื่ออุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร  บ้าน
หนองไฮ หมูที่  3,5  เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  98
  ลําดับที่  6

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกันทรารมย เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านอีปาด หมูที่ 1

จํานวน 500,000 บาท

เพื่ออุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร  บ้านอี
ปาด หมูที่  1  เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  98
  ลําดับที่  4
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 286,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 271,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 271,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดซื้อหนังสือหรือสิ่งพิมพ จํานวน 21,900 บาท

เพื่อจัดซื้อหนังสือ  หรือสิ่งพิมพ  เพื่อบริการประชาชนที่มารับ
บริการหรือผู้ใช้บริการตามจุดอานหนังสือท้องถิ่นรักการอานตาม
หมูบ้าน/ชุมชนภายในเขตตําบลออีปาด  เพื่อเป็นการสงเสริมให้
ประชาชนรักการอานและได้รับข้อมูลขาวสารที่เป็นประโยชน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  114  ลําดับ
ที่  1

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุมบุคคลทั่วไป จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก
ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการสงเสริมอาชีพ  ตาม
โครงการฯ  เชน  คาป้ายโครงการ  คาวิทยากร  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  อุปกรณในการฝึกอบรม  คาใช้
จายในพิธีเปิด  ปิดโครงการ  หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 100  ลําดับ
ที่  2
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โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาาน/กิจกรรมตาม
โครงการฯ  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แกประชาชน เป็นการ
สงเสริมสตรีและครอบครัว  เชน   เชน  คาป้ายโครงการ  คา
วิทยากร   คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุ  อุปกรณในการฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปิด  ปิด
โครงการ  หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1
หน้าที่ 15  ลําดับที่  2

โครงการพัฒนาหมูบ้านภายในเขตตําบลอีปาด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน/กิจกรรมตาม
โครงการ  เชน  คาป้ายโครงการ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุอุปกรณในการพัฒนาหมูบ้าน  คาจ้างเหมาพาหนะเก็บ
ขน  ฯลฯ เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฒาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  105  ลําดับ
ที่  1
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โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทํา
เกษตรผสมผสานเกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย และเกษตรทฤษฏี
ใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกศึกษา  การดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้แกประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการสงเสริมการประกอบ
อาชีพ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการจัด
และตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิด ปิดการฝึกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  คาป้ายโครงการ  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาจ้างเหมายานพาหนะ  คาที่พัก  และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการฯ  เป็นไปตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่  100  ลําดับ
ที่  3

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน  เฝ้าระวัง  และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
  ตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ
ป้องกัน  เฝ้าระวัง  และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีะเกษ
  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ของ  ที่ทําการปกครอง
จังหวัดศรีสะเกษ  (กลุมงานความมั่นคง)  เป็นไปตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  109  ลําดับ
ที่  6
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอกันทรารมย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อสนับสนุนงบประมาณตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  ประจําปี  พ.ศ.2565  อําเภอก้นทรารมย  จังหวัด
ศรีสะเกษ  สําหรับงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับ "ที่ทําการ
ปกครองอําเภอกันทรารมย"  เป็นไปตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  109  ลําดับ
ที่  6

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด (อีปาดเกมส) จํานวน 170,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาตามโครงการฯ ใน
ระดับตําบล  เชน  คาป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  คา
อาหาร  คาน้ําดื่มน้ําแข็ง  คาวัสดุอุปกรณในการจัดการแขง
ขัน  คาจัดงาน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาตอบแทน  คาจัดสนาม  คาชุด
แขงขัน  รางวัล  ฯลฯ  เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  113  ลําดับ
ที่  1 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมในการรังวัดและดูแลที่สาธารณะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาธรรมเนียมในการรางวัดและดูแลที่สาธารณะ
งานก่อสร้าง รวม 4,566,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,410,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,410,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,041,660 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานสวนท้องถิ่น  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  ดังนี้
- ตําแหนงผู้อํานวนการกองชาง  จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงนายชางโยธาชํานาญงาน  จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหน้าสวน
ราชการ  ฯลฯ  ดังนี้
- ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน  1  อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 285,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง  ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนงผู้ชวยนายชาง
โยธา  จํานวน  1  ตําแหนง
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนงผู้ชวยนายชาง
ไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 41,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 242,840 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,840 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 83,840 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)    จํานวน  83,840  บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง  เป็น
ไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2557

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ/พนักงาน
สวนตําบล/ลูกจ้างประจํา

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคาจ้างออกแบบ, คารับรองแบบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เป็นคาจ้างออก
แบบ, คารับรองแบบ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และคาใช้จาย
ตาง ๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจ้าง  หรือบุคคล  คณะบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เดิน
ทางไปราชการ
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจ้าง  หรือผู้ที่ได้รับอนุญาติให้เข้ารับการอบรม
ตาง ๆ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายเพื่อให้ได้ไมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  แบง
ออกเป็น  3  ประเภท  คิอประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหละ  เชน เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  กรรไกร  ตรายาง  ผ้า
ใบเต้นทขนาด
ใหญ  กระดาษ หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด  ลวดเย็บกระดาษ กาว ซองเอกสาร  ตลับผงมึก  น้ําหมึก
ปรินท  ไม้บรรทัด  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายเพื่อให้ได้ไมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  แบง
ออกเป็น  3  ประเภท  คิอประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไห
ละ  เชน ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า  โทรโขง  ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ  ฟิวส  เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลั๊ก
ไฟฟ้า  สวิตซไฟฟา  เบรกเกอร  ฯลฯ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายเพื่อให้ได้ไมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  แบง
ออกเป็น  3  ประเภท  คิอประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหละ  เชน ไม้
ตาง ๆ ค้น คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน  กบไสไม้ เทป
วัดระยะ โถส้วม  น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย สังกะสี ตะปี แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายเพื่อให้ได้ไมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  แบง
ออกเป็น  3  ประเภท  คิอประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหละ  เชน แผน
หรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disc, Compact Disc, Di
gital Video disc, Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง  ฮารดดิสกไดรฟ แป้นพิมพ  แมน
บอรด  เมาส  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 2,913,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,913,700 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน (แบบไมมี
รอยตอยาว) สายทางทุงมั่ง - โรงเรียนประสานมิตรวิทยา  (ชวงที่  6) 
 บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4

จํานวน 475,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบ้าน (แบบไมมีรอยตอยาว) สายทางทุงมั่ง - โรงเรียนประสาน
มิตรวิทยา  (ชวงที่  6)  บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4  ปริมาณงาน ผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 800.00 ตร.ม.
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกะจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  3
  หน้าที่  17  ลําดับที่  41

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  บ้านหนองไฮ  หมูที่  3,5  (จุดบ้านนายธวัช  สุรวิทย)

จํานวน 30,900 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  บ้านหนองไฮ  หมูที่  3,5  (จุด
บ้านนายธวัช  สุรวิทย) ปริมาณงานยาวรวม  8.50 ม. 
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกะจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  3
  หน้าที่  19  ลําดับที่  48
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  บ้านหนองไฮ  หมูที่  3,5  (จํานวน  2  จุด)

จํานวน 424,200 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  บ้านหนองไฮ  หมูที่  3,5  (จํานวน  2
  จุด)  ปริมาณงานยาวรวม  128.00 ม.
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกะจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  3
  หน้าที่  20  ลําดับที่  49

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  บ้านอีปาด  หมูที่  1  (จํานวน  4  จุด)

จํานวน 101,800 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านอีปาด  หมูที่  1  (จํานวน  4
  จุด)  ปริมาณงานยาวรวม  27.00 ม. 
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกะจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  3
  หน้าที่  18  ลําดับที่  44

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ  หมูที่  3,5 (จุดโรงเรียนเกาบ้านหนอง
ไฮ - จุดบ้านนางมนิดา  ชราศรี)

จํานวน 470,300 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ  หมูที่  3,5  (จุดโรงเรียน
เกาบ้านหนองไฮ - จุดบ้านนางมนิดา   ชราศรี)  ปริมาณงานยาว
รวม  128.40 ม. 
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกะจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  3
  หน้าที่  20  ลําดับที่  50
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก บ้านอีปาด  หมูที่  1  (จํานวน  2  จุด)

จํานวน 368,800 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านอีปาด  หมูที่  1  (จํานวน  2
  จุด)  ปริมาณงานยาวรวม  141.80 ม. 
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกะจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  3
  หน้าที่  18  ลําดับที่  45

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางที่ดินนายแสวง  สุรวิทย - นาย
ประดิษฐ  เอกศิริ  บ้านอีปาด  หมูที่  1

จํานวน 93,900 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนดินสายทางที่ดินนาย
แสวง  สุรวิทย - นายประดิษฐ  เอกศิริ  บ้านอีปาด  หมูที่  1
  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 900.00 ม
. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.30 – 0.40 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไมน้อย
กวา 945.00 ลบ.ม.
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  3
  หน้าที่  4  ลําดับที่  2
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โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางบ้านน้อย – หนองสะคาม  บ้านทุง
มั่ง  หมูที่  2,4

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนดินสายทางบ้านน้อย – 
หนองสะคาม  บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4  ปริมาณงาน  ผิวจราจร
กว้าง 3.50 ม. ระยะทางยาว 1,373.00 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.30 ม
. หรือมีปริมาตรดินถมไมน้อยกวา 1,561.78  ลบ.ม.
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  3
  หน้าที่  6  ลําดับที่  8

โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางสงปาบาก - หนองตะกล้า บ้านทุง
มั่ง หมูที่ 2,4

จํานวน 73,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนดินสายทางสงปา
บาก - หนองตะกล้า  บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4  ปริมาณงาน  ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 700.00 ม. ดินถมสูง
เฉลี่ย 0.30 - 0.40  ม. หรือมีปริมาตรดินถมไมน้อยกวา 735.00
  ลบ.ม.
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  3
  หน้าที่  11  ลําดับที่  23
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โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางสันคลองห้วยคํา – หนองอีจันทร 
บ้านหนองไฮ หมูที่ 3,5

จํานวน 43,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนดินสายทางสันคลองห้วยคํา 
– หนองอีจันทร บ้านหนองไฮ  หมูที่  3,5  ปริมาณงาน  ชวงที่ 1
 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 311.00 ม. ตัดดิน
เฉลี่ย 0.40 – 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไมน้อยกวา  419.85
  ลบ.ม.
ชวงที่  2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 286.00 ม. ตัดดิน
เฉลี่ย 0.40 – 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไมน้อยกวา 386.10
 ลบ.ม.
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกะจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  3
  หน้าที่  7  ลําดับที่  12

โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนองกะโดน - หนองบักคู  (ชวงที่  1)  
บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4

จํานวน 84,400 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนดินสาย
หนองกระโดน - หนองบักคู (ชวงที่ 1)  บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4
  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 680.00 ม
. สูงเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไมน้อยกวา 816.00 ลบ.ม
.
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกะจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  3
  หน้าที่  6  ลําดับที่  7
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โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านอีปาด - ทุงมั่ง  บ้านอีปาด  
หมูที่  1  (จํานวน  2  ชวง)

จํานวน 126,800 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านอี
ปาด - ทุงมั่ง บ้านอีปาด  หมูที่ 1 (จํานวน 2 ชวง)  ปริมาณ
งาน ชวงที่  1  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 700.00 ม
. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 140.00
 ลบ.ม.
ชวงที่  2  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 430.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 64.50 ลบ.ม. 
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  3
  หน้าที่  10  ลําดับที่  21

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านอีปาด - โนนปอ  ชวงที่  3  
(ที่ดินนายบุญทัน  ป้องเศร้า - นายกมล  แกนโพธิ์)  บ้านอีปาด  หมู
ที่  1

จํานวน 77,200 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านอี
ปาด - โนนปอ  ชวงที่  3  (ที่ดินนายบุญทัน  ป้อง
เศร้า - นายกมล  แกนโพธิ์)  บ้านอีปาด  หมูที่  1  ปริมาณ
งาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.  ระยะทางยาว  850.00 ม.  หนา
เฉลี่ย  0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา  127.50 ลบ.ม
.  
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกะจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  3
  หน้าที่  9  ลําดับที่  17

วันที่พิมพ : 20/1/2565  14:33:16 หน้า : 46/48



จัดทําฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ํา  บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4 
(จํานวน 3 จุด)

จํานวน 162,600 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบาย
น้ํา บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4 (จํานวน 3 จุด) ปริมาณงานยาว
รวม  168.80 ม. 
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกะจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  3
  หน้าที่  20  ลําดับที่  52

จัดทําฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ํา บ้านอีปาด  หมูที่  1  
(จํานวน 3 จุด)

จํานวน 221,800 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบาย
น้ํา  บ้านอีปาด  หมูที่  1  (จํานวน  3  จุด) ปริมาณงานยาว
รวม  179.90 ม.  
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกะจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  3
  หน้าที่  20  ลําดับที่  51

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 222,680 บาท

งบบุคลากร รวม 196,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 196,320 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 196,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง  ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานการเกษตร
จํานวน  1  ตําแหนง
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งบดําเนินงาน รวม 26,360 บาท
ค่าตอบแทน รวม 16,360 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 16,360 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)    จํานวน  16,360  บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง  เป็น
ไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายเพื่อให้ได้ไมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  แบง
ออกเป็น  3  ประเภท  คิอประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไห
ละ  เชน  เคียว  สปริงเกลอร  (Sprinkler)  มีดตัดต้นไม้  ปุย ยา
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  อาหารสัตว  พืชและ
สัตว  พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณในการขยาย
พันธุพืช  เชน  ใบมีด  เชือก  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ  ฯลฯ  
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

57,729

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,653,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,346,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสํารองจาย 1,865,532

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

310,604

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช.)

60,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

57,729

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,653,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,346,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสํารองจาย 1,865,532

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

310,604

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช.)

60,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,022,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

2,870,760 178,200 658,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

100,560

เงินประจําตําแหนง 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 461,640 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

60,000 12,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

605,570 44,850 39,220 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,022,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,041,660 4,749,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

100,560

เงินประจําตําแหนง 42,000 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 285,600 196,320 1,051,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

41,100 113,100

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

83,840 16,360 909,840

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

2,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 20,000

คาจ้างเหมาบริการดูแล
รักษาที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลอีปาด

60,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติงานแมบ้าน

84,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

108,000

โครงการประเมินองค์กร 25,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

4,000 6,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 20,000

คาจ้างเหมาบริการดูแล
รักษาที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลอีปาด

60,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติงานแมบ้าน

84,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

108,000

โครงการประเมินองค์กร 25,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

130,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

200,000

โครงการการเลือกตั้ง 200,000

โครงการสงเสริม
จิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม

27,000

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง

150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 110,000

โครงการฝึก
อบรม/ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลอีปาด

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

20,000 150,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

30,000 230,000

โครงการการเลือกตั้ง 200,000

โครงการสงเสริม
จิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม

27,000

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง

150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 120,000

โครงการฝึก
อบรม/ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลอีปาด

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนนและ
จัดตั้งหนวยบริการ
ประชาชนในชวง
เทศกาลตาง ๆ

10,000

คาจ้างเหมาบริการครูผู้
ดูแลเด็ก

120,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน, คาหนังสือ
เรียน, คาอุปกรณ์การ
เรียน, คาเครื่องแบบนัก
เรียน  และคากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

96,220

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวัย (ศพ
ด.อบต.อีปาด))

174,930

โครงการชวยเหลือ
สงเคราะห์ประชาชน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
หรือภัยพิบัติตาง ๆ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนนและ
จัดตั้งหนวยบริการ
ประชาชนในชวง
เทศกาลตาง ๆ

10,000

คาจ้างเหมาบริการครูผู้
ดูแลเด็ก

120,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน, คาหนังสือ
เรียน, คาอุปกรณ์การ
เรียน, คาเครื่องแบบนัก
เรียน  และคากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

96,220

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวัย (ศพ
ด.อบต.อีปาด))

174,930

โครงการชวยเหลือ
สงเคราะห์ประชาชน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
หรือภัยพิบัติตาง ๆ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดซื้อหนังสือ
หรือสิ่งพิมพ์

21,900

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมให้กับกลุมบุคคล
ทั่วไป

25,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

10,000

โครงการพัฒนาหมูบ้าน
ภายในเขตตําบลอีปาด

15,000

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อสง
เสริมและสนับสนุนการ
ทําเกษตรผสมผสาน
เกษตรทางเลือก เกษตร
อินทรีย์ และเกษตร
ทฤษฏีใหมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

200,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด (อีปาด
เกมส์)

คาจ้างเหมาบริการคา
จ้างออกแบบ, คารับรอง
แบบ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดซื้อหนังสือ
หรือสิ่งพิมพ์

21,900

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมให้กับกลุมบุคคล
ทั่วไป

25,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

10,000

โครงการพัฒนาหมูบ้าน
ภายในเขตตําบลอีปาด

15,000

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อสง
เสริมและสนับสนุนการ
ทําเกษตรผสมผสาน
เกษตรทางเลือก เกษตร
อินทรีย์ และเกษตร
ทฤษฏีใหมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

200,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด (อีปาด
เกมส์)

170,000 170,000

คาจ้างเหมาบริการคา
จ้างออกแบบ, คารับรอง
แบบ

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
คาธรรมเนียมในการ
รังวัดและดูแลที่
สาธารณะ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 390,000 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 411,985

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 120,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 6,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

96,000 16,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
คาธรรมเนียมในการ
รังวัดและดูแลที่
สาธารณะ

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 560,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 426,985

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 50,000

วัสดุกอสร้าง 10,000 10,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 120,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 6,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

112,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ  แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง)

50,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน (แบบไมมี
รอยตอยาว) สายทางทุง
มั่ง - โรงเรียนประสาน
มิตรวิทยา  (ชวงที่  6)  
บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  บ้าน
หนองไฮ  หมูที่  3,5  
(จุดบ้านนายธวัช  สุ
รวิทย์)

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  บ้าน
หนองไฮ  หมูที่  3,5  
(จํานวน  2  จุด)

วันที่พิมพ์ : 20/1/2565  14:33:30 หน้า : 15/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ  แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง)

50,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน (แบบไมมี
รอยตอยาว) สายทางทุง
มั่ง - โรงเรียนประสาน
มิตรวิทยา  (ชวงที่  6)  
บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4

475,000 475,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  บ้าน
หนองไฮ  หมูที่  3,5  
(จุดบ้านนายธวัช  สุ
รวิทย์)

30,900 30,900

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  บ้าน
หนองไฮ  หมูที่  3,5  
(จํานวน  2  จุด)

424,200 424,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  บ้านอี
ปาด  หมูที่  1  (จํานวน 
 4  จุด)

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก บ้าน
หนองไฮ  หมูที่  3,5 
(จุดโรงเรียนเกาบ้าน
หนองไฮ - จุดบ้านนางม
นิดา  ชราศรี)

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก บ้านอี
ปาด  หมูที่  1  (จํานวน 
 2  จุด)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  บ้านอี
ปาด  หมูที่  1  (จํานวน 
 4  จุด)

101,800 101,800

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก บ้าน
หนองไฮ  หมูที่  3,5 
(จุดโรงเรียนเกาบ้าน
หนองไฮ - จุดบ้านนางม
นิดา  ชราศรี)

470,300 470,300

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก บ้านอี
ปาด  หมูที่  1  (จํานวน 
 2  จุด)

368,800 368,800

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายทางที่ดินนาย
แสวง  สุรวิทย์ - นาย
ประดิษฐ์  เอกศิริ  บ้าน
อีปาด  หมูที่  1

โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายทางบ้านน้อย – 
หนองสะคาม  บ้านทุง
มั่ง  หมูที่  2,4

โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายทางสงป่าบาก - 
หนองตะกล้า บ้านทุงมั่ง 
หมูที่ 2,4

โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายทางสันคลอง
ห้วยคํา – หนองอีจันทร์ 
บ้านหนองไฮ หมูที่ 3,5

โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายหนองกะโดน - 
หนองบักคู  (ชวงที่  1)  
บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายทางที่ดินนาย
แสวง  สุรวิทย์ - นาย
ประดิษฐ์  เอกศิริ  บ้าน
อีปาด  หมูที่  1

93,900 93,900

โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายทางบ้านน้อย – 
หนองสะคาม  บ้านทุง
มั่ง  หมูที่  2,4

160,000 160,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายทางสงป่าบาก - 
หนองตะกล้า บ้านทุงมั่ง 
หมูที่ 2,4

73,000 73,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายทางสันคลอง
ห้วยคํา – หนองอีจันทร์ 
บ้านหนองไฮ หมูที่ 3,5

43,000 43,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายหนองกะโดน - 
หนองบักคู  (ชวงที่  1)  
บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4

84,400 84,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกสายบ้านอี
ปาด - ทุงมั่ง  บ้านอี
ปาด  หมูที่  1  (จํานวน 
 2  ชวง)

โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกสายบ้านอี
ปาด - โนนปอ  ชวงที่  
3  (ที่ดินนายบุญทัน  
ป้องเศร้า - นายกมล  
แกนโพธิ์)  บ้านอีปาด  
หมูที่  1

จัดทําฝาปิดตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ํา  
บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4 
(จํานวน 3 จุด)

จัดทําฝาปิดตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ํา บ้าน
อีปาด  หมูที่  1  
(จํานวน 3 จุด)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 20/1/2565  14:33:30 หน้า : 21/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกสายบ้านอี
ปาด - ทุงมั่ง  บ้านอี
ปาด  หมูที่  1  (จํานวน 
 2  ชวง)

126,800 126,800

โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกสายบ้านอี
ปาด - โนนปอ  ชวงที่  
3  (ที่ดินนายบุญทัน  
ป้องเศร้า - นายกมล  
แกนโพธิ์)  บ้านอีปาด  
หมูที่  1

77,200 77,200

จัดทําฝาปิดตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ํา  
บ้านทุงมั่ง  หมูที่  2,4 
(จํานวน 3 จุด)

162,600 162,600

จัดทําฝาปิดตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ํา บ้าน
อีปาด  หมูที่  1  
(จํานวน 3 จุด)

221,800 221,800

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 20/1/2565  14:33:30 หน้า : 22/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอกันทรารมย์

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอกัน
ทรารมย์สําหรับจัดงาน
รัฐพิธีและราชพิธี

7,000

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา (สังกัด 
สพฐ.)

760,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

100,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรบ้านทุง
มั่ง หมูที่ 2,4

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอกันทรารมย์

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอกัน
ทรารมย์สําหรับจัดงาน
รัฐพิธีและราชพิธี

7,000

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา (สังกัด 
สพฐ.)

760,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

100,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรบ้านทุง
มั่ง หมูที่ 2,4

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรบ้าน
หนองไฮ หมูที่ 3,5

500,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรบ้านอี
ปาด หมูที่ 1

500,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ

5,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอกันทรา
รมย์

10,000

รวม 9,313,965 8,096,250 383,050 2,397,255 370,000 100,000 1,500,000 286,900

วันที่พิมพ์ : 20/1/2565  14:33:30 หน้า : 25/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรบ้าน
หนองไฮ หมูที่ 3,5

500,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรบ้านอี
ปาด หมูที่ 1

500,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ

5,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอกันทรา
รมย์

10,000

รวม 170,000 4,576,900 222,680 27,417,000
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