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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลอีปาด
อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอีปาด

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลอีปาด จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีปาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลอีปาดจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 30,984,754.86 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 15,417,249.56 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,219,624.73 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
289,600.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 13,600.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 25,282,846.37 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 127,360.76 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 34,518.30 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 123,635.92 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 100,500.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,678,754.39 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,218,077.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 15,139,112.65 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 19,898,384.72 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 6,205,968.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 6,044,796.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,314,918.47 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,810,400.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 32,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,490,302.25 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 12,631,512.65 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 1,798,100.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลอีปาด

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

รายรับจริง
ปี  2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 121,517.90 123,200.00 13,300.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

35,810.40 34,800.00 29,700.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 127,046.69 100,000.00 110,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 5,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 284,374.99 263,000.00 163,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,323,189.23 14,352,000.00 14,492,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,323,189.23 14,352,000.00 14,492,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,882,755.00 10,534,000.00 10,852,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

9,882,755.00 10,534,000.00 10,852,000.00

รวม 24,490,319.22 25,149,000.00 25,507,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริง
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 5,901,162.00 8,246,520.00 8,239,333.00

งบบุคลากร 6,163,760.00 7,405,920.00 7,462,200.00

งบดําเนินงาน 2,010,259.46 4,148,460.00 4,318,767.00

งบลงทุน 1,440,800.00 2,769,100.00 2,984,700.00

งบรายจ่ายอื่น 32,000.00 32,000.00 32,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,552,278.39 2,547,000.00 2,470,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 18,100,259.85 25,149,000.00 25,507,000.00

รวม 18,100,259.85 25,149,000.00 25,507,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลอีปาด

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลอีปาด
อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,818,711

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,552,626

แผนงานสาธารณสุข 200,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,139,730

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 276,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 170,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,984,700

แผนงานการเกษตร 15,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,239,333

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 25,507,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,811,520 1,255,980 6,067,500
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120 0 1,707,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,104,400 1,255,980 4,360,380

งบดําเนินงาน 2,463,046 229,165 2,692,211
    ค่าตอบแทน 512,046 99,165 611,211

    ค่าใช้สอย 1,235,000 90,000 1,325,000

    ค่าวัสดุ 468,000 40,000 508,000

    ค่าสาธารณูปโภค 248,000 0 248,000

งบรายจ่ายอื่น 32,000 0 32,000
    รายจ่ายอื่น 32,000 0 32,000

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

                              รวม 7,333,566 1,485,145 8,818,711

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารส่วนตําบลอีปาด

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

หน้า : 1/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    ค่าใช้สอย 10,000 10,000

                              รวม 10,000 10,000
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบดําเนินงาน 724,626 724,626
    ค่าใช้สอย 262,820 262,820

    ค่าวัสดุ 461,806 461,806

งบเงินอุดหนุน 828,000 828,000
    เงินอุดหนุน 828,000 828,000

                              รวม 1,552,626 1,552,626

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารส่วนตําบลอีปาด

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

หน้า : 2/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

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

                              รวม 200,000 200,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

                              รวม 100,000 100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารส่วนตําบลอีปาด

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

หน้า : 3/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,394,700 0 1,394,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,394,700 0 1,394,700

งบดําเนินงาน 245,030 0 245,030
    ค่าตอบแทน 85,030 0 85,030

    ค่าใช้สอย 80,000 0 80,000

    ค่าวัสดุ 80,000 0 80,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,500,000 1,500,000
    เงินอุดหนุน 0 1,500,000 1,500,000

                              รวม 1,639,730 1,500,000 3,139,730

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารส่วนตําบลอีปาด

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

หน้า : 4/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 261,900 261,900
    ค่าใช้สอย 261,900 261,900

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

                              รวม 276,900 276,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

รวม

งบดําเนินงาน 170,000 170,000
    ค่าใช้สอย 170,000 170,000

                              รวม 170,000 170,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารส่วนตําบลอีปาด

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

หน้า : 5/7



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 2,984,700 2,984,700
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,984,700 2,984,700

                              รวม 2,984,700 2,984,700
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 10,000 5,000 15,000
    ค่าใช้สอย 0 5,000 5,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                              รวม 10,000 5,000 15,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารส่วนตําบลอีปาด

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

หน้า : 6/7



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,239,333 8,239,333
    งบกลาง 8,239,333 8,239,333

                              รวม 8,239,333 8,239,333

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารส่วนตําบลอีปาด

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

หน้า : 7/7



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลอีปาด

อําเภอ กันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 7,500.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 28,594.00 31,969.59 32,367.90 33,000.00 -96.97 % 1,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 82,672.06 84,931.86 84,982.00 85,000.00 -98.24 % 1,500.00
     ภาษีป้าย 13,840.00 18,913.00 4,048.00 5,000.00 -34.00 % 3,300.00
     อากรการฆาสัตว 0.00 0.00 120.00 200.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 125,106.06 135,814.45 121,517.90 123,200.00 13,300.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 698.40 700.00 0.00 % 700.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 237.00 300.00 -33.33 % 200.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

230.00 110.00 180.00 200.00 0.00 % 200.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 670.00 360.00 580.00 500.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,200.00 200.00 2,400.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 4,783.00 45,178.00 18,135.00 20,000.00 -25.00 % 15,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

9,760.00 7,920.00 7,400.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 1,800.00 900.00 2,100.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 80.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 23,443.00 58,668.00 35,810.40 34,800.00 29,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 0.00 21,600.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 116,161.87 112,561.84 127,046.69 100,000.00 10.00 % 110,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 116,161.87 134,161.84 127,046.69 100,000.00 110,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 9,000.00 12,000.00 0.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 1,006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,600.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 11,606.00 13,400.00 0.00 5,000.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 537,924.40 261,726.90 168,912.03 270,000.00 -7.41 % 250,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,445,489.63 9,672,346.53 9,924,534.46 10,200,000.00 0.05 % 10,205,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,278,958.62 1,222,470.73 1,308,586.99 1,300,000.00 0.38 % 1,305,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 17,298.90 15,636.77 16,408.09 16,000.00 0.00 % 16,000.00
     ภาษีสุรา 695,961.25 700,780.04 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,497,464.57 1,689,282.45 2,705,056.31 2,400,000.00 5.00 % 2,520,000.00
     คาภาคหลวงแร 20,972.06 25,160.10 21,600.41 20,000.00 10.00 % 22,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 23,762.33 21,884.56 21,097.94 22,000.00 9.09 % 24,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

166,323.00 124,070.00 156,993.00 124,000.00 20.97 % 150,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,684,154.76 13,733,358.08 14,323,189.23 14,352,000.00 14,492,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

4,173,558.00 9,939,746.00 9,882,755.00 10,534,000.00 3.02 % 10,852,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,173,558.00 9,939,746.00 9,882,755.00 10,534,000.00 10,852,000.00
รวมทุกหมวด 18,134,029.69 24,015,148.37 24,490,319.22 25,149,000.00 25,507,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลอีปาด

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 25,507,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 13,300 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 7,500 บาท

ประมาณการไว้จากการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของ อบต.อี
ปาด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 3,300 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 29,700 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 700 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมา
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการรับไว้ลดลง

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

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

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,492,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,205,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,305,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 16,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,520,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 22,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 24,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 10,852,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 10,852,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
    เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา 
   ประมาณรายรับตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
1.เงินอุดหนุนทั้วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา  จํานวน  2,686,863.-บาท
2.เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 8,165,137.-บาท  ประกอบด้วย
   2.1 เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันรายได้แกผู้สูง
อายุ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ) จํานวน 5,173,200.-บาท
   2.2 เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
สงเคราะหเบี้ยความพิการ)  จํานวน  960,000.-บาท
   2.3 เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส)  จํานวน  18,000.-บาท
   2.4 เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและคา
จ้างประจํา) จํานวน  296,160.-บาท
   2.5 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (ศพด.) และเด็กประถมศึกษา (สังกัด สพฐ
.) จํานวน 526,957.-บาท
   2.6 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถม
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ศึกษา (สังกัด สพฐ.) จํานวน  828,000.-บาท
   2.7 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ปฐมวัย (ศพด.) จํานวน  166,600.-บาท
   2.8 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการสอน/ราย
หัว) จํานวน 57,800.-บาท
   2.9 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือ อุปกรณการเรียน คา
เครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน) จํานวน 38,420.-บาท แยเปน
      (1) คาหนังสือเรียน              จํานวน    6,800.-บาท
      (2) คาอุปกรณการเรียน        จํานวน    6,800.-บาท
      (3) คาเครื่องแบบนักเรียน     จํานวน  10,200.-บาท
      (4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน  14,620.-บาท
   2.10 เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
ตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข            จํานวน   100,000
.-บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช.)

60,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

54,846

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,173,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

146,550

สํารองจ่าย 1,824,237

เบี้ยยังชีพคนพิการ 960,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช.)

60,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

54,846

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,173,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

146,550

สํารองจ่าย 1,824,237

เบี้ยยังชีพคนพิการ 960,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,022,400 1,022,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 268,920

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

48,000

เงินเดือนพนักงาน 1,011,780

เงินอื่นๆ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,400

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

76,630

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้
ดูแลเด็ก

ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ที่ทําการ อบต.

ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 748,200 1,017,120

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 55,800 79,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

72,000 120,000

เงินเดือนพนักงาน 3,232,380 4,244,160

เงินอื่นๆ 84,000 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 210,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,400

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

611,211 687,841

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000 50,000

ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้
ดูแลเด็ก

108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ที่ทําการ อบต.

60,000 60,000

ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียมในการ
รังวัดและดูแลที่
สาธารณะ

10,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่าง ๆ

30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล  ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียมในการ
รังวัดและดูแลที่
สาธารณะ

10,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่าง ๆ

300,000 330,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

15,000 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล  ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

130,000 130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการเลือกตั้ง

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด (อีปาด
เกมส์)

170,000

โครงการจัดซื้อหนังสือ
หรือสิ่งพิมพ์

21,900

โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ประชาชน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
หรือภัยพิบัติต่าง ๆ

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมให้กับกลุ่มบุคคล
ทั่วไป

25,000

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
ภายในเขตตําบลอีปาด

15,000

โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนนและ
จัดตั้งหน่วยบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการเลือกตั้ง 300,000 300,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด (อีปาด
เกมส์)

170,000

โครงการจัดซื้อหนังสือ
หรือสิ่งพิมพ์

21,900

โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ประชาชน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
หรือภัยพิบัติต่าง ๆ

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมให้กับกลุ่มบุคคล
ทั่วไป

25,000

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
ภายในเขตตําบลอีปาด

15,000

โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนนและ
จัดตั้งหน่วยบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

10,000 10,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรักน้ํา รักษ์ป่า 
รักษ์แผ่นดิน

5,000

โครงการส่งเสริม
จิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, 
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (สนับสนุนค่า
อาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.อีปาด)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรักน้ํา รักษ์ป่า 
รักษ์แผ่นดิน

5,000

โครงการส่งเสริม
จิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม

27,000 27,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

57,800 57,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, 
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

38,420 38,420

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (สนับสนุนค่า
อาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.อีปาด)

166,600 166,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อส่ง
เสริมและสนับสนุนการ
ทําเกษตรผสมผสาน
เกษตรทางเลือก เกษตร
อินทรีย์ และเกษตร
ทฤษฏีใหม่ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

200,000

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนวิสัยทัศน์  และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนตําบล  
และพนักงานจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุงานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อส่ง
เสริมและสนับสนุนการ
ทําเกษตรผสมผสาน
เกษตรทางเลือก เกษตร
อินทรีย์ และเกษตร
ทฤษฏีใหม่ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

200,000

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนวิสัยทัศน์  และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนตําบล  
และพนักงานจ้าง

200,000 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 110,000 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 190,000 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 100,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน 
(แบบไม่มีรอยต่อยาว) 
สายทางทุ่งมั่ง - รร
.ประสานมิตรวิทยา ช่วง
ที่ 5

429,700

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก (จํานวน 
2 จุด)

306,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 461,806 461,806

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 13,000

วัสดุสํานักงาน 200,000 200,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

112,000 112,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 5,000 5,000

ค่าไฟฟ้า 120,000 120,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000 6,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน 
(แบบไม่มีรอยต่อยาว) 
สายทางทุ่งมั่ง - รร
.ประสานมิตรวิทยา ช่วง
ที่ 5

429,700

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก (จํานวน 
2 จุด)

306,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการจัดทําฝาปิด
ตะแกรงเหล็กรางระบาย
น้ําบ้านหนองไฮ 
(จํานวน 5 จุด)

368,600

โครงการจัดทําฝาปิด
ตะแกรงเหล็กรางระบาย
น้ําบ้านอีปาด (จํานวน 4 
จุด)

279,900

โครงการปรับเกรดถนน
บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4

100,000

โครงการปรับเกรดถนน
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5

100,000

โครงการปรับเกรดถนน
บ้านอีปาด หมู่ที่ 1

100,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายนาเทิง - 
หนองหัวลิง)

58,900

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุกสายดอน
ละโฮ - หนองหว้า (ช่วง
ที่ 2)

81,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการจัดทําฝาปิด
ตะแกรงเหล็กรางระบาย
น้ําบ้านหนองไฮ 
(จํานวน 5 จุด)

368,600

โครงการจัดทําฝาปิด
ตะแกรงเหล็กรางระบาย
น้ําบ้านอีปาด (จํานวน 4 
จุด)

279,900

โครงการปรับเกรดถนน
บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4

100,000

โครงการปรับเกรดถนน
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5

100,000

โครงการปรับเกรดถนน
บ้านอีปาด หมู่ที่ 1

100,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายนาเทิง - 
หนองหัวลิง)

58,900

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุกสายดอน
ละโฮ - หนองหว้า (ช่วง
ที่ 2)

81,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุกสายสัน
คลองห้วยคํา (ช่วงที่ 3)

188,500

โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายสันคลองห้วยคํา 
(ช่วงที่ 8)

21,200

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทาง รร.ใหม่ - ดง
ประสงค์)

89,400

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางทุ่งมั่ง - ทางล้อ 
- ป่าช้า)

55,700

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางทุ่งมั่ง - บ้านทุ่ง 
ช่วงที่ 3)

174,300

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางทุ่งมั่ง - ลิ้นฟ้า 
ช่วงที่ 2)

227,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุกสายสัน
คลองห้วยคํา (ช่วงที่ 3)

188,500

โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายสันคลองห้วยคํา 
(ช่วงที่ 8)

21,200

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทาง รร.ใหม่ - ดง
ประสงค์)

89,400

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางทุ่งมั่ง - ทางล้อ 
- ป่าช้า)

55,700

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางทุ่งมั่ง - บ้านทุ่ง 
ช่วงที่ 3)

174,300

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางทุ่งมั่ง - ลิ้นฟ้า 
ช่วงที่ 2)

227,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางหนองสีเต้า - 
หนองพอก)

76,300

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางหนองอีเฒ่า - 
หนองตาแกว ช่วงที่ 3)

22,500

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางอีปาด - ดอน
กอยดินกี่ ช่วงที่ 3)

44,700

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางอีปาด - หนอง
ขี้ยาง)

192,700

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา คสล. พร้อมถมดิน
หลังท่อ สายสันคลอง
หนองอีจันทร์

66,900

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการดูแลเว็บไซต์ 
ของ อบต.

โครงการประเมินองค์กร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางหนองสีเต้า - 
หนองพอก)

76,300

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางหนองอีเฒ่า - 
หนองตาแกว ช่วงที่ 3)

22,500

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางอีปาด - ดอน
กอยดินกี่ ช่วงที่ 3)

44,700

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางอีปาด - หนอง
ขี้ยาง)

192,700

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา คสล. พร้อมถมดิน
หลังท่อ สายสันคลอง
หนองอีจันทร์

66,900

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการดูแลเว็บไซต์ 
ของ อบต.

7,000 7,000

โครงการประเมินองค์กร 25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอกันทรารมย์

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้าน สาธารณสุข

100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรบ้านทุ่ง
มั่ง หมู่ที่ 2,4

500,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรบ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 3,5

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอกันทรารมย์

20,000 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้าน สาธารณสุข

100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรบ้านทุ่ง
มั่ง หมู่ที่ 2,4

500,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรบ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 3,5

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรบ้านอี
ปาด หมู่ที่ 1

500,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ

5,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอกันทรา
รมย์

10,000

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

อุดหนุนอําเภอสําหรับ
จัดงานรัฐพิธีและราชพิธี

รวม 8,239,333 15,000 2,984,700 170,000 276,900 3,139,730 100,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย์ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรบ้านอี
ปาด หมู่ที่ 1

500,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ

5,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอกันทรา
รมย์

10,000

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

828,000 828,000

อุดหนุนอําเภอสําหรับ
จัดงานรัฐพิธีและราชพิธี

7,000 7,000

รวม 1,552,626 10,000 8,818,711 25,507,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลอีปาด

อําเภอ กันทรารมย   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,507,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,333,566 บาท

งบบุคลากร รวม 4,811,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

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

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

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

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

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

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตรา
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,022,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ดังนี้
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล      จํานวน  1  อัตรา
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล       จํานวน  8  อัตรา
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,104,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,042,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขั้นพนักงานสวนตําบล ดังนี้
- ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล                     จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงหัวหน้าสํานัก
ปลัด                                      จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การ      จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติ
การ                         จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ
งาน                      จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติ
งาน  จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนง
ครู                                                           จํานวน  1
  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 31,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตามระเบียบ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของนักงานสวนตําบล ดังนี้
- ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล    จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด                    จํานวน  1  อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 748,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานการ
เกษตร  จํานวน  1  อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนงนักการภารโรง  จํานวน  1  อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนงพนักงานขับรถ  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพของพนักงานจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบกําหนด

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน  ดังนี้
- ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล        จํานวน  1  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,463,046 บาท
ค่าตอบแทน รวม 512,046 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 512,046 บาท

1. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  จํานวน  250,000
  บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
2. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน  232,046
  บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  (โบนัส)  แกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง
3. คาตอบแทน  อปพร.  จํานวน  30,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าใช้สอย รวม 1,235,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาเชาทรัพยสิน  คา
โฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจ้างเหมาบุคคลให้
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้แก  อบต.

คาจ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้กับผู้ปฏิบัติงานครูผู้ดูแล
เด็ก ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลอี
ปาด

คาจ้างเหมาบริการรักษาที่ทําการ อบต. จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้กับบุคคลที่ปฏิบัติงานรักษาที่ทํา
การ  อบต.
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คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  เชนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อบัญญัติงบประมาณ  หรืองาน
อื่น ๆ 

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของผู้
บริหาร  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภา อบต
.  หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น) 
โดยแยกเป็น
(1)  คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน  5,000 บาท  ให้ตั้งงบประมาณได้ไมเกินปีละ 1
 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่
มีผู้อุทิศให้  ให้เบิกจายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณ
การไว้ตามอัตราที่กําหนดและตามคาใช้จายที่เกิดขึ้นจริง  โดย
คํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจายเงิน
ตามรายการคาใช้จายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจายเงิน
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจาย  
(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  จํานวน  10,000  บาท  ที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยูใน
ดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูใน
คารับรอง  ให้เบิกจายได้เทาที่จายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อ
จํานวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจาย  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
งานเป็นผู้รับรองการจาย 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา คาชดใช้คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือ
กิจกรรมตาง ๆ  เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย  ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา  ตามความจํา เป็น  หรือคาชดใช้คาเสีย
หาย หรือคาสินไหมทดแทน  

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
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โครงการการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลอีปาด  ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งให้ความ
รวมมือในการประชาสัมพันธ การณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสาร
แกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาของ
สมนาคุณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาปฏิบัติงานลวงเวลา  คา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น   
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่   121  ลําดับ
ที่  6
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โครงการสงเสริมจิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไป
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่   121  ลําดับ
ที่  5
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โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน  และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมทัศนศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน  และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่   121  ลําดับ
ที่  4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 468,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  ทั้งประเภทวัสดุคงทน  เชน  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  ที่
เย็บกระดาษ  กรรไกร  เก้าอี้  พลาสติก ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน  เชน  หม้อ  กระทะ  กะละมัง  ถ้วยชาม  จานรอง  ฯลฯ
  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  แปรง  ไม้กวาด  น้ํายาล้างห้อง
น้ํา  น้ํายาล้างจาน  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน  เชน  ไขควง  ประแจ  แมแรง  ฯลฯ  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  เชน  ยางรถยนต  น้ํามันเบรค  ยางนอก  ยางใน  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  เชน  น้ํามันดีเชล  น้ํามันเบนซิน  ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  ทั้งประเภทวัสดุคงทน  และประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  เชน  ขาตั้ง  กล้อง  พูกัน  สี  โปสเตอร  ป้ายไวนิลประชา
สัมพันธ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  ทั้งประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  และ
ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  หมึกพิมพ  เมาท  แป้นพิมพ  แมนบอรด  เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 248,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความรูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล

คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 112,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต ฯลฯ
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งบรายจ่ายอื่น รวม 32,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 32,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการดูแลเว็บไซต ของ อบต. จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างในการดูแลปรับปรุงเว็บไซตขององคการ
บริหารสวนตําบลให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็วในการใช้
งาน ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   120
  ลําดับที่  3

โครงการประเมินองคกร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเมินองคกร  ของ
ประชาชนที่มีตอการให้บริการของ อบต.อีปาด  โดยจายเป็นคา
จางเหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือ
ภายนอกเป็นหนวยสํารวจประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หนวยงาน
ของรัฐ หนวยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดตอองคการบริหาร
สวนตําบลวังอีปาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  120
  ลําดับที่  1
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งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอกันทรารมย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอํานายการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอกัน
ทรารมย เพื่อสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณในการปฏิบัติงานของ
ศูนยฯ ให้กับเทศบาลตําบลกันทรารมย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  122
  ลําดับที่  8

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอสําหรับจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี จํานวน 7,000 บาท

เพื่ออุดหนุนอําเภอกันทรารมยในการจัดงานราชพิธี งานรัฐ
พิธี และวันสําคัญตาง ๆ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  122
  ลําดับที่  9

งานบริหารงานคลัง รวม 1,485,145 บาท
งบบุคลากร รวม 1,255,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,255,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,189,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขั้นพนักงานสวนตําบล ดังนี้
- ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง     จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน     จํานวน  1
  อัตรา
- ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน      จํานวน  1
  อัตรา
- ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.      จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล  ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตามระเบียบ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
- ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง        จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 229,165 บาท
ค่าตอบแทน รวม 99,165 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 99,165 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน  99,165  บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดิน
ทางเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชนคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตาง ๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ทั้งประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษ กรรไกร  เก้าอี้พลาสติด ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสถาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ทั้งประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และประเภท
อุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก
พิมพ เมาท แป้นพิมพ แมนบอรด เครื่องอานและบันทึกข้อมูล
แบบตาง ๆ ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคความปลอดภัยทางถนนและจัดตั้งหนวยบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาลตาง ๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ เชนคาป้าย
โครงการ คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง คากาแฟ โอวัลติน เพื่อบริการประชา
ชน ณ จุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลตาง ๆ เป็นไปตามฐาน
อํานาจ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้าที่   112  ลําดับที่  1

แผนงานการศึกษา
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,552,626 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 724,626 บาท
ค่าใช้สอย รวม 262,820 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 57,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  เป็นเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลอีปาด  (รายหัว)  จํานวน 1 แหง  จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เป็น
คาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้าที่  115  ลําดับที่  3
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, 
คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

จํานวน 38,420 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เป็นเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก : ศพด.)  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลอีปาด  จํานวน 1 แหง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5
 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ   200 บาท/ปี  
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ    200  บาท/ปี  
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ   300  บาท/ปี  
4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ   430  บาท/ปี  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)   หน้าที่  117  ลําดับที่  8
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนคา
อาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด)

จํานวน 166,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.อีปาด) เป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลอี
ปาด จํานวน 1 แหง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  อัตรามื้อละ  20  บาทตอคน  จํานวน  245  วัน  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)   หน้าที่  115  ลําดับที่  2
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ค่าวัสดุ รวม 461,806 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 461,806 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตพื้นที่  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราจัดสรรคนละ  7.37
  บาทตอวัน  จํานวน  260  วัน  รายละเอียดดังนี้
1.โรงเรียนบ้านอิปาด    จํานวน  88,140  บาท
2. โรงเรียนบ้านทุงมั่ง    จํานวน  159,120  บาท
3. โรงเรียนบ้านหนองไฮ    จํานวน  149,500  บาท
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อบต.อีปาด     จํานวน  22,880
  บาท
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  หน้าที่  115  ลําดับที่  1

งบเงินอุดหนุน รวม 828,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 828,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
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อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 828,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  ในเขตพื้นที่  จํานวน  3  โรงเรียน  อัตรา
มื้อละ  20  บาทตอคน  จํานวน  200  วัน  รายละเอียดดังนี้
1. โรงเรียนบ้านอิปาด           เป็นเงิน  184,000  บาท
2. โรงเรียนบ้านทุงมั่ง            เป็นเงิน  332,000  บาท
3. โรงเรียนบ้านหนองไฮ        เป็นเงิน  312,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  หน้าที่  117  ลําดับที่  10
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกําเนิด อุปกรณการฉีด และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  107
  ลําดับที่  1

โครงการรณรงคและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร  ทรายอะเบท
 น้ํายาพนหมอกควัน และการรณรงคอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  107
  ลําดับที่  2

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน 
สาธารณสุข

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านเพื่อสนับสนุน
ให้ชุมชน/หมูบ้านดําเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  107
  ลําดับที่  3
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชวยเหลือสงเคราะหประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัย
พิบัติตาง ๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตาง ๆ ใน
กรณีการเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติที่อาจเกิด
ขึ้น เชน อัคคีภัย วาตะภัย อุทกภัย ฯลฯ  เป็นไปตามฐาน
อํานาจ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  110
  ลําดับที่  1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,639,730 บาท

งบบุคลากร รวม 1,394,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,394,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,011,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล  ดังนี้
- ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงนายชางโยธาชํานาญงาน   จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงเจ้าพนักงานการประปา ปง./ชง.  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล  ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตามระเบียบ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
- ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง    จํานวน  1  อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 268,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง  ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนงผู้ชวยนายชาง
โยธา    จํานวน  1  อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนงผู้ชวยนายชาง
ไฟฟ้า    จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบ

งบดําเนินงาน รวม 245,030 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,030 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 76,630 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน  76,630.-บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมในการรังวัดและดูแลที่สาธารณะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการรังวัดและดูแลที่สาธารณะตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช้
รวมกัน พ.ศ.2553
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คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดิน
ทางเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินของ
หนวยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ทั้งประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และ
ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโค
รโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟ หลอด
ไฟฟ้า  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ดอกลําโพง  แผงวงจร ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอัน
สั้น  ทั้งประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  และประเภท
อุปกรณประกอบและอะไหล เชน คีม ชะแลง สิ่ว เสียม เทปวัด
ระยะ ตะปู แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ํา ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามสภาพปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ทั้งประเภทวัสดุคงทน และประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน ขาตั้งกล้อง พูกัน สี โปสเตอร ป้ายไวนิลประชา
สัมพันธ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามสภาพปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ทั้งประเภทวัสดุคงทน และประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  และประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ เมาท แป้นพิมพ แมนบอรด เครื่อง
อานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ ฯลฯ 

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,500,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกันทรารมย เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านทุง
มั่ง หมูที่ 2,4 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  98
  ลําดับที่  5

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกันทรารมย เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านหนองไฮ หมูที่ 3,5

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน
หนองไฮ หมูที่ 3,5 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  98
  ลําดับที่  6
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกันทรารมย เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านอีปาด หมูที่ 1

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านอี
ปาด  หมูที่ 1
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  98
  ลําดับที่  1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 276,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 261,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 261,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดซื้อหนังสือหรือสิ่งพิมพ จํานวน 21,900 บาท

เพื่อจัดซื้อหนังสือหรือสิ่งพิมพ เพื่อบริการประชาชนที่มารับบริการ
หรือผู้ใช้บริการตามจุดอานหนังสือท้องถิ่นรักการอานตามหมู
บ้าน/ชุมชนภายในเขตตําบลอีปาด  เพื่อเป็นการสร้างนิสัยและสง
เสริมให้ประชาชนรักการอานและประชาชนยังได้รับความรู้ขาว
สารที่เป็นประโยชน  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  114
  ลําดับที่  1

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุมบุคคลทั่วไป จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ เชน คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาพาหนะ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณในการฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิด พิธีปิด หรืออื่น ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  100
  ลําดับที่  2
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โครงการพัฒนาหมูบ้านภายในเขตตําบลอีปาด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ เชน คาป้าย
โครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการ
พัฒนาหมูบ้าน คาจ้างเหมาพาหนะเก็บขน ฯลฯ เป็นไปตามฐาน
อํานาจ  ดังนี้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  105
  ลําดับที่  1

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทํา
เกษตรผสมผสานเกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย และเกษตรทฤษฏี
ใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดและตกแตงสถานที่ คาใช้
จายในพิธีเปิด พิธีปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของสมนาคุณในการดูงาน คายาน
พาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  100
  ลําดับที่  3

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

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  109
  ลําดับที่  6
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอกันทรารมย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อําเภอกัน
ทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  109
  ลําดับที่  5

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด (อีปาดเกมส) จํานวน 170,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาตามโครงการฯ ใน
ระดับตําบล เชน คาป้ายประชาสัมพันธ ป้ายโครงการ  คา
อาหาร คาน้ําแข็งน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัดการแขงขัน คา
จัดงาน คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน คาจัดสนาม ฯลฯ เป็นไปตาม
ฐษนอํานาจ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  113
  ลําดับที่  1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,984,700 บาท

งบลงทุน รวม 2,984,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,984,700 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

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

จํานวน 429,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างถนน  คสล. ภายในหมู
บ้าน (แบบไมมีรอยตอยาว) สายทางทุงมั่ง - รร.ประสานมิตร
วิทยา ชวงที่ 5 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะ
ทาง 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 800.00 ตร.ม
. 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  85
  ลําดับที่  123

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก (จํานวน 2 จุด)

จํานวน 306,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จํานวน 2 จุด) ปริมาณงาน ยาว
รวม 128.50 ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  93
  ลําดับที่  147

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการจัดทําฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ําบ้านหนองไฮ 
(จํานวน 5 จุด)

จํานวน 368,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบาย
น้ําบ้านหนองไฮ (จํานวน  5  จุด)  ปริมาณงาน  ยาวรวม  303.90
 ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  94
  ลําดับที่  152
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โครงการจัดทําฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ําบ้านอีปาด (จํานวน 
4 จุด)

จํานวน 279,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบาย
น้ําบ้านอีปาด (จํานวน 4 จุด) ปริมาณงาน ยาวรวม 218.00 ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  94
  ลําดับที่  150

โครงการปรับเกรดถนนบ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับเกรดถนนบ้านทุงมั่ง  หมูที่ 2,4
 ปริมาณงาน  ระยะทางยาว 11,175.00 ม.  หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 43,455.00  ตร.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  89
  ลําดับที่  130

โครงการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ หมูที่ 3,5 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ  หมูที่ 3,5
 ปริมาณงาน  ระยะทางยาวรวม  10,790.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม
น้อยกวา 43,480.00 ตร.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  89
  ลําดับที่  131

โครงการปรับเกรดถนนบ้านอีปาด หมูที่ 1 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับเกรดถนนบ้านอีปาด  หมูที่ 1
 ปริมาณงาน  ระยะทางยาวรวม  9,450.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 43,550.00 ตร.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  89
  ลําดับที่  129

โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยการลงหินคลุก (สายนาเทิง - หนอง
หัวลิง)

จํานวน 58,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายนาเทิง - หนองหัวลิง) ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุก
ปรับเกลี่ยแตงกว้าง 2.20 ม. ยาว 480.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม
. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 52.80 ลบ.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  79
  ลําดับที่  103
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โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายดอนละโฮ - หนองหว้า (ชวง
ที่ 2)

จํานวน 81,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายดอน
ละโฮ - หนองหว้า (ชวงที่ 2) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม
. ยาว 580.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
น้อยกวา 72.50 ลบ.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  78
  ลําดับที่  102

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสันคลองห้วยคํา (ชวงที่ 3) จํานวน 188,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสัน
คลองห้วยคํา (ชวงที่ 3) ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม
. ยาว 1,340.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
น้อยกวา 167.50 ลบ.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  72
  ลําดับที่  82

โครงการปรับปรุงถนนดินสายสันคลองห้วยคํา (ชวงที่ 8) จํานวน 21,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนดินสายสันคลองห้วย
คํา (ชวงที่ 8) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ดินตัด
เฉลี่ย 0.40 ม. ระยะทางยาว 370.00 ม. หรือมีปริมาตรดินตัดไม
น้อยกวา 444.00 ลบ.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  79
  ลําดับที่  104

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทาง รร.ใหม - ดง
ประสงค)

จํานวน 89,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทาง รร.ใหม - ดงประสงค) ปริมาณ ผิวจราจรหินคลุก
ปรับเกลี่ยแตงกว้าง 3.00 ม. ยาว 530.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม
. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 79.50 ลบ.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  80
  ลําดับที่  107
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โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทางทุงมั่ง - ทาง
ล้อ - ป่าช้า)

จํานวน 55,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางทุงมั่ง - ทางล้อ - ป่าช้า) ปริมาณงาน ผิวจราจรหิน
คลุกปรับเกลี่ยแตงกว้าง 2.50 ม. ยาว 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05
 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 50.00 ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  81
  ลําดับที่  110

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทางทุงมั่ง - บ้าน
ทุง ชวงที่ 3)

จํานวน 174,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางทุงมั่ง - บ้านทุง ชวงที่ 3) ปริมาณงาน ผิวจราจรหิน
คลุกปรับเกลี่ยแตงกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 150.00 ลบ.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  75
  ลําดับที่  92

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทางทุงมั่ง - ลิ้นฟ้า 
ชวงที่ 2)

จํานวน 227,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทางทุง
มั่ง - ลิ้นฟ้า ชวงที่ 2) ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ย
แตงกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 200.00 ลบ.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  75
  ลําดับที่  91

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทางหนองสีเต้า - 
หนองพอก)

จํานวน 76,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางหน้องสีเต้า - หนองพอก) ปริมาณงาน ผิวจราจรหิน
คลุกปรับเกลี่ยแตงกว้าง 2.30 ม. ยาว 590.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05
 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 67.85 ลบ.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  72
  ลําดับที่  83
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โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทางหนองอีเฒา - 
หนองตาแกว ชวงที่ 3)

จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายหนองอีเฒา - หนองตาแกว ชวงที่ 3) ปริมาณงาน  ผิว
จราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแตงกว้าง 2.50 ม. ยาว 160.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 20.00 ลบ.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  80
  ลําดับที่  108

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทางอีปาด - ดอน
กอยดินกี่ ชวงที่ 3)

จํานวน 44,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางอีปาด - ดอนกอยดินกี่ ชวงที่ 3) ปริมาณงาน ผิว
จราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแตงกว้าง 2.50 ม. ยาว 290.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 36.25 ลบ.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  74
  ลําดับที่  88

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทางอีปาด - 
หนองขี้ยาง)

จํานวน 192,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางอีปาด - หนองขี้ยาง) ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุก
ปรับเกลี่ยแตงกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,125.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม
. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 168.75 ลบ.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  74
  ลําดับที่  90

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมถมดินหลังทอ สายสันคลอง
หนองอีจันทร

จํานวน 66,900 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในงานวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมถมดินหลัง
ทอ สายสันคลองหนองอีจันทร ปริมาณงาน ขนาดทอ ศก. 0.60 ม
. จํานวน 40 ทอน (วาง 4 แถว ๆ ละ 10 ทอน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  96
  ลําดับที่  157
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุการ
เกษตร  เชน ปุ๋ย จอบ เสียม กระถางต้นไม้ วัสดุเพาะชํา พันธุไม้
ดอกไม้ประดับ พันธุพืช ต้นไม้ตาง ๆ ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรักน้ํา รักษป่า รักษแผนดิน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฯ หรือจัด
กิจกรรมในวันรักต้นไม้ชาติตาง ๆ เชนคาป้ายโครงการ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาน้ําแข็งน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัด
กิจกรรม ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  106
  ลําดับที่  1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,239,333 บาท

งบกลาง รวม 8,239,333 บาท
งบกลาง รวม 8,239,333 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 54,846 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างใน
หนวยงาน
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสพอันตราย เจ็บ
ป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนาย
จ้าง โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้ง
ปี (มกราคม - ธันวาคม) ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,173,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปี บริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการข้อ 18 (2
) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้
ดําเนินการมากอนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุ
ที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนิน
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16
 แหง พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  111
  ลําดับที่  3
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 960,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก
คนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  25
  พฤศจิกายน  2557  เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ดําเนินการมากอน โดยใช้
ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงิน
เบี้ยความพิการ และข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่  2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16
 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  111
  ลําดับที่  2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสแกผู้
ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว โดยผู้ป่วย
เอดสที่มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือนครบ
ทั้ง 12 เดือน เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16
 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  111
  ลําดับที่  1
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สํารองจาย จํานวน 1,824,237 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ปี โดยนําไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่  12  มีนาคม  2545, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 4072 ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 3215  ลงวัน
ที่  6  มิถุนายน  2559

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ในเขต
ตําบลอีปาด ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  111
 ลําดับที่  4

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 146,550 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี และมิให้นํารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 471,240.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 38,610.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 38,610.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

79,200.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

934,682.00 1,022,400.00 1,022,400.00 1,022,400.00 0 % 1,022,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,562,342.00 1,707,120.00 1,707,120.00 1,707,120.00 1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 756,855.00 1,587,673.00 1,648,660.00 1,716,440.00 18.99 % 2,042,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 3,840.00 315.00 14,200.00 45,300.00 -29.8 % 31,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลอีปาด

อําเภอกันทรารมย    จังหวัดศรีสะเกษ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินประจําตําแหนง 86,687.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 200,000.00 636,026.00 719,400.00 736,800.00 1.55 % 748,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 22,000.00 63,745.00 72,000.00 72,000.00 0 % 72,000

เงินอื่นๆ 72,800.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,142,182.00 2,497,759.00 2,664,260.00 2,780,540.00 3,104,400
รวมงบบุคลากร 2,704,524.00 4,204,879.00 4,371,380.00 4,487,660.00 4,811,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

28,850.00 22,750.00 53,150.00 429,070.00 19.34 % 512,046

รวมค่าตอบแทน 28,850.00 22,750.00 53,150.00 429,070.00 512,046
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 229,799.00 172,697.00 230,383.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 107,600.00 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาจ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการรักษาที่ทําการ อบต. 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -25 % 60,000

คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 197,600.00 26.52 % 250,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,500.00 22,165.00 31,470.00 30,000.00 -50 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย 
ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา คา
ชดใช้คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

49,032.00 46,650.00 21,634.00 100,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 84,880.00 253.44 % 300,000

โครงการติดตั้ง Leasedline Internet 10 
Mbps ภายในอาคารสํานักงาน 

0.00 28,355.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมจิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม

0.00 0.00 0.00 27,000.00 0 % 27,000

โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย 
หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ
หรือถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 78,190.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต
. พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้
สังเกตการณ

123,550.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
วิสัยทัศน  และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการอบรมทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
วิสัยทัศน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง

0.00 138,750.00 143,350.00 170,600.00 -100 % 0

โครงการอบรมสงเสริมจิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบ
ต.อีปาด

0.00 6,100.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 26,679.44 31,363.59 68,833.96 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 433,560.44 524,270.59 495,670.96 912,680.00 1,235,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 56,793.00 98,042.00 113,572.00 200,000.00 -10 % 180,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 540.00 4,985.00 5,000.00 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 48,560.00 47,740.00 59,200.00 100,000.00 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร 60,560.00 146,855.00 130,495.00 150,000.00 13.33 % 170,000

รวมค่าวัสดุ 165,913.00 293,177.00 308,252.00 468,000.00 468,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 91,556.12 141,175.30 131,593.45 145,000.00 -17.24 % 120,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,145.00 4,300.00 14,205.00 5,000.00 0 % 5,000

คาบริการโทรศัพท 1,757.45 3,330.06 2,829.99 6,000.00 0 % 6,000

คาบริการไปรษณีย 2,400.00 2,753.00 1,472.00 10,000.00 -50 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,791.01 88,022.22 110,948.30 112,000.00 0 % 112,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 105,649.58 239,580.58 261,048.74 278,000.00 248,000
รวมงบดําเนินงาน 733,973.02 1,079,778.17 1,118,121.70 2,087,750.00 2,463,046

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 0.00 0.00 0.00 22,200.00 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (สํานัก
งานปลัด)

0.00 28,990.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร (สํานักงาน
ปลัด)

0.00 4,290.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 33,280.00 0.00 55,200.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 33,280.00 0.00 55,200.00 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 0.00 7,000.00 32,000.00 0.00 0 % 0

โครงการดูแลเว็บไซด ของ อบต. 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

โครงการดูแลเว็บไซต ของ อบต. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

โครงการประเมินองคกร 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 7,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 7,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอกันทรารมย

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 27,000.00 5,000.00 17,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562

0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอสําหรับจัดงานรัฐพิธีและราช
พิธี

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -65 % 7,000

รวมเงินอุดหนุน 47,000.00 25,000.00 37,000.00 49,000.00 27,000
รวมงบเงินอุดหนุน 47,000.00 25,000.00 37,000.00 49,000.00 27,000

รวมงานบริหารทั่วไป 3,485,497.02 5,349,937.17 5,558,501.70 6,711,610.00 7,333,566
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 520,790.00 745,500.00 792,060.00 586,620.00 102.85 % 1,189,980

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0 % 24,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินประจําตําแหนง 38,500.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 559,290.00 787,500.00 834,060.00 652,620.00 1,255,980
รวมงบบุคลากร 559,290.00 787,500.00 834,060.00 652,620.00 1,255,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 67,120.00 47.74 % 99,165

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,000.00 5,000.00 5,530.00 8,400.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,000.00 5,000.00 5,530.00 75,520.00 99,165
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 25,600.00 22,500.00 50,000.00 0.00 0 % 0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 37,800.00 32.28 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0.00 17,191.00 22,574.00 40,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักร

24,309.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0.00 0.00 80,000.00 387,000.00 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนที่และทะเบียนทรัพยสิน 66,914.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,920.00 3,725.00 7,050.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 121,743.00 43,416.00 159,624.00 474,800.00 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,638.90 9,294.05 858.00 25,000.00 -20 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 12,005.00 8,630.00 6,370.00 15,000.00 33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 13,643.90 17,924.05 7,228.00 40,000.00 40,000
รวมงบดําเนินงาน 139,386.90 66,340.05 172,382.00 590,320.00 229,165

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 18,900.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (กองคลัง) 0.00 28,990.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร (กองคลัง) 0.00 4,290.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,000.00 33,280.00 18,900.00 22,000.00 0
รวมงบลงทุน 10,000.00 33,280.00 18,900.00 22,000.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 708,676.90 887,120.05 1,025,342.00 1,264,940.00 1,485,145
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 4,194,173.92 6,237,057.22 6,583,843.70 7,976,550.00 8,818,711
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการความปลอดภัยทางถนนในชวง
เทศกาลตาง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2559

4,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคความปลอดภัยทางถนนและ
จัดตั้งหนวยบริการประชาชนในชวงเทศกาล
ตาง ๆ

0.00 12,980.00 5,140.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 4,900.00 12,980.00 5,140.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 4,900.00 12,980.00 5,140.00 10,000.00 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 4,900.00 12,980.00 5,140.00 10,000.00 10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,900.00 12,980.00 5,140.00 10,000.00 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 228,650.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 228,650.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบบุคลากร 228,650.00 0.00 0.00 0.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน   จํานวน  
100,800  บาท

72,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 111,600.00 185,520.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 72,000.00 0.00 111,600.00 185,520.00 0
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 222,090.90 0.00 277,624.76 463,720.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 222,090.90 0.00 277,624.76 463,720.00 0
รวมงบดําเนินงาน 294,090.90 0.00 389,224.76 649,240.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 950,000.00 0.00 896,000.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.

0.00 0.00 0.00 872,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 950,000.00 0.00 896,000.00 872,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 950,000.00 0.00 896,000.00 872,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,472,740.90 0.00 1,285,224.76 1,521,240.00 0
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 135,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 57,800

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

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 38,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุนคาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 166,600

รวมค่าใช้สอย 0.00 135,600.00 0.00 0.00 262,820
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 0.00 212,003.88 0.00 0.00 100 % 461,806

รวมค่าวัสดุ 0.00 212,003.88 0.00 0.00 461,806
รวมงบดําเนินงาน 0.00 347,603.88 0.00 0.00 724,626

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 920,000.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 828,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 920,000.00 0.00 0.00 828,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 920,000.00 0.00 0.00 828,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 1,267,603.88 0.00 0.00 1,552,626
รวมแผนงานการศึกษา 1,472,740.90 1,267,603.88 1,285,224.76 1,521,240.00 1,552,626
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการรณรงคและป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 85,100.00 54,000.00 18,880.00 110,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 85,100.00 54,000.00 18,880.00 110,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 85,100.00 54,000.00 18,880.00 110,000.00 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้าน สาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 37,500.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 37,500.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 122,600.00 54,000.00 118,880.00 210,000.00 200,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 122,600.00 54,000.00 118,880.00 210,000.00 200,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันสงกรานตและวันผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการชวยเหลือสงเคราะหประชาชนกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน  หรือภัยพิบัติตาง ๆ 

0.00 0.00 22,400.00 0.00 0 % 0

โครงการชวยเหลือสงเคราะหประชาชนกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติตาง ๆ

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 500.00 0.00 22,400.00 100,000.00 100,000
รวมงบดําเนินงาน 500.00 0.00 22,400.00 100,000.00 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 500.00 0.00 22,400.00 100,000.00 100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 500.00 0.00 22,400.00 100,000.00 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 350,916.00 526,247.00 624,600.00 670,540.00 50.89 % 1,011,780

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 38,500.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 109,030.00 234,233.00 243,720.00 258,480.00 4.04 % 268,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 20,000.00 47,870.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 518,446.00 850,350.00 958,320.00 1,019,020.00 1,394,700
รวมงบบุคลากร 518,446.00 850,350.00 958,320.00 1,019,020.00 1,394,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 75,850.00 1.03 % 76,630

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,680.00 7,600.00 900.00 4,800.00 75 % 8,400

รวมค่าตอบแทน 9,680.00 7,600.00 900.00 80,650.00 85,030
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,600.00 10,200.00 26,190.00 0.00 0 % 0

คาธรรมเนียมในการรังวัดและดูแลที่
สาธารณะ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาธรรมเนียมในการรับรองแบบรูปรายการ
งานกอสร้าง

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 27,358.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0.00 5,012.00 3,368.00 30,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,100.00 2,200.00 4,400.00 119,520.00 -91.63 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 41,058.00 17,412.00 33,958.00 209,520.00 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,287.50 22,073.00 3,350.00 100,000.00 -50 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 21,709.00 6,060.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,380.00 6,750.00 5,620.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 13,667.50 50,532.00 25,030.00 140,000.00 80,000
รวมงบดําเนินงาน 64,405.50 75,544.00 59,888.00 430,170.00 245,030
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศ 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งผ้ามาน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต 0.00 36,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

โครงการจัดหาผ้าใบคลุมเต็นท 0.00 72,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 0.00 6,590.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 74,000.00 115,090.00 0.00 27,500.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านอีปาด หมูที่ 1

119,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

- โครงการกอสร้างถนนลูกรังสายบ้านอีปาด 
- หนองขี้ยาง บ้านอีปาด หมูที่ 1

63,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนนลูกรังสายบ้านอีปาด 
- หนองอะลาง บ้านอีปาด หมูที่ 1

39,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายทุงมั่ง - 
หนองแวง บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4

142,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายบ้านอี
ปาด - หนองน้ําเต้า บ้านอีปาด หมูที่ 1

41,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายบ้านอี
ปาด - หนองมวง บ้านอีปาด หมูที่ 1

41,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายหนองตอ 
- สงป่าบาก บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4

116,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการกอสร้างรางระบายน้ําบ้านทุงมั่ง 
หมูที่ 2,4

216,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 779,900.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 853,900.00 115,090.00 0.00 27,500.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,436,751.50 1,040,984.00 1,018,208.00 1,476,690.00 1,639,730
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 35,810.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 35,810.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 35,810.00 0.00 0.00 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ขุดลอกคลอง (โดยใช้เครื่องจักร) บ้านอีปาด 
หมูที่ 1

0.00 27,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านทุงมั่ง - บ้านทุง หมูที่ 2,4 (ชวงที่ 1)

0.00 395,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินบ้านทุงมั่ง หมูที่ 
2,4 (จุดเริ่มต้นจากที่ดินของนายสวัสดิ์ ชารี - 
ที่ดินของนางหนูพิศ  แจ้งนาม)

0.00 13,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินปรับสันคลองห้วย
คํา  บ้านหนองไฮ  หมูที่ 3,5 (ชวงที่ 7)

0.00 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินสายหนองแคน - 
หนองไฮบูด บ้านอีปาด หมูที่ 1

0.00 124,860.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างฝาปิดตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ํา  บ้านหนองไฮ  หมูที่ 3,5

0.00 0.00 342,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา บ้านอีปาด 
หมูที่ 1

0.00 228,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหนองไฮ - 
นาคําใหญ แยกไปบ้านป่าขา หมูที่ 3,5

0.00 15,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับเกรดถนนบ้านทุงมั่ง  หมูที่ 2,4 0.00 0.00 95,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ  หมูที่ 
3,5

0.00 0.00 95,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับเกรดถนนบ้านอีปาด  หมูที่  1 0.00 0.00 95,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้าน
สูง - พันลํา  บ้านทุงมั่ง  หมูที่ 2,4  (ชวงที่ 3)

0.00 0.00 112,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก
ทางสายบ้านอีเฒา - หนองตาแกว หมูที่ 3

0.00 43,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก
สายทางบ้านอีปาด - ดอนกอยดินกี่ หมูที่ 1

0.00 191,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก
สายอีปาดอีปาด-ลิ้นฟ้า (ชวงที่ 2) หมูที่ 1 

0.00 133,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
ทางข้างศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด

0.00 86,100.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
ทางบ้านหนองไฮ - บ้านทุง บ้านหนองไฮ 
หมูที่ 3,5

0.00 95,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
บ้านอีปาด - ลิ้นฟ้า  บ้านอีปาด  หมูที่  1  
(ชวงที่ 3)

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
รอบดอนปู่ตา - หนองยางน้อย บ้านอีปาด 
หมูที่ 1 

0.00 102,760.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
โรงเรียนใหม - หนองแต้  บ้านหนองไฮ  หมู
ที่ 3,5

0.00 0.00 117,600.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
หนองอีเฒา - หนองตาแกว  บ้านหนองไฮ  
หมูที่ 3,5

0.00 0.00 24,700.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายอี
ปาด - โนนปอ  บ้านอีปาด  หมูที่  1

0.00 0.00 67,200.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายอี
ปาด - หนองน้ําเต้า  บ้านอีปาด  หมูที่ 1  
(ชวงที่  2)

0.00 0.00 80,400.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายอี
ปาด - หนองอะลาง บ้านอีปาด  หมูที่ 1

0.00 0.00 214,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 1,457,520.00 1,421,900.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 1,457,520.00 1,421,900.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0.00 1,208,627.34 1,519,278.39 0.00 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้าน
ทุงมั่ง หมูที่ 2,4

0.00 0.00 0.00 508,600.00 -1.69 % 500,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้าน
หนองไฮ หมูที่ 3,5

0.00 0.00 0.00 511,300.00 -2.21 % 500,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกัน
ทรารมย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้าน
อีปาด หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 480,100.00 4.14 % 500,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 1,208,627.34 1,519,278.39 1,500,000.00 1,500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 1,208,627.34 1,519,278.39 1,500,000.00 1,500,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 2,701,957.34 2,941,178.39 1,500,000.00 1,500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาฝังกลบบอขยะและปรับ
ปรุงพื้นที่ทิ้งขยะ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0
งานบําบัดน้ําเสีย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ําบ้านอีปาด  
หมูที่ 1, บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4

0.00 0.00 0.00 52,400.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน  สงสุขสูชุมชน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 82,400.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 82,400.00 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0.00 0.00 0.00 82,400.00 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,436,751.50 3,742,941.34 3,959,386.39 3,089,090.00 3,139,730
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพทัศนะศึกษาดูงาน
นอกสถานที่  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แกกลุม
อาชีพและกลุมเกษตรกรตําบลอีปาด

182,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

สงเสริมและพัฒนาหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบภายใต้โครงการ 365 วัน  ศรีสะเกษ
พัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ปีงบประมาณ 2559

73,605.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 256,505.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 256,505.00 0.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 291,505.00 0.00 0.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 0.00 500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการ
ประชาชน

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการขับเคลื่อนหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ (หมูบ้านขยายผล) ภายใต้โครงการ 
"ศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"

0.00 25,579.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเข้าคายเยาวชนวัยใส หางไกลยา
เสพติด

0.00 25,110.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเข้าคายเยาวชนวัยใสหางไกลยาเสพ
ติด

0.00 0.00 10,980.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อถังคัดแยกขยะมีพิษเพื่อสิ่ง
แวดล้อมที่ดี

0.00 18,250.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อหนังสือหรือสิ่งพิมพ 0.00 19,980.00 20,100.00 21,900.00 0 % 21,900

โครงการจัดทํา  เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการดําเนินงาน  
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

0.00 0.00 1,975.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการประชุมประชาคมหมูุาน ประชาคม
ตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2561-2563)

0.00 4,568.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุม
บุคคลทั่วไป

0.00 16,484.00 17,435.00 25,000.00 0 % 25,000

โครงการพัฒนาหมูบ้านภายในเขตตําบลอี
ปาด

0.00 14,950.00 12,900.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการมองไป  ไร้ขยะ 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0

โครงการมองไป ไร้ขยะ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการเยาวชนวัยใส  หางไกลยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการทําเกษตรผสมผสานเกษตร
ทางเลือก เกษตรอินทรีย และเกษตรทฤษฏี
ใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 125,421.00 70,390.00 102,900.00 261,900
รวมงบดําเนินงาน 0.00 125,421.00 70,390.00 102,900.00 261,900
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอกันทรารมย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 15,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 160,421.00 70,390.00 137,900.00 276,900
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 291,505.00 160,421.00 70,390.00 137,900.00 276,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลอีปาด(อีปาดเกมส 2559)

75,515.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 75,515.00 0.00 0.00 0.00 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 29,650.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 29,650.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 105,165.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
105,165.00 0.00 0.00 0.00 0

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด (อีปาด
เกมส)

0.00 0.00 142,348.00 170,000.00 0 % 170,000
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โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลอี
ปาด (อีปาดเกมส 60)

0.00 144,350.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 144,350.00 142,348.00 170,000.00 170,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 144,350.00 142,348.00 170,000.00 170,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 144,350.00 142,348.00 170,000.00 170,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 105,165.00 144,350.00 142,348.00 170,000.00 170,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

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

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 429,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุงมั่ง - บ้านทุง  บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4 
(ชวงที่ 2)

0.00 0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านอีปาด หมูที่ 
1

0.00 0.00 0.00 348,500.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองไฮ  หมูที่  3,5 (จํานวน  3  
จุด)

0.00 0.00 0.00 138,700.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จํานวน 2 
จุด)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 306,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการจัดทําฝาปิดตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ําบ้านหนองไฮ (จํานวน 5 จุด)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 368,600

โครงการจัดทําฝาปิดตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ําบ้านอีปาด (จํานวน 4 จุด)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 279,900

โครงการปรับเกรดถนนบ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4 0.00 0.00 0.00 98,600.00 1.42 % 100,000

โครงการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ หมูที่ 
3,5

0.00 0.00 0.00 70,300.00 42.25 % 100,000

โครงการปรับเกรดถนนบ้านอีปาด หมูที่ 1 0.00 0.00 0.00 70,400.00 42.05 % 100,000

โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายนาเทิง - หนองหัวลิง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 58,900

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายดอน
ละโฮ - หนองแต้ บ้านหนองไฮ หมูที่ 3,5

0.00 0.00 0.00 125,900.00 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายดอน
ละโฮ - หนองหว้า (ชวงที่ 2)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 81,500

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
ที่ดินนายสวัสดิ์  ชาลี - นางหนูพิศ แจ้งนาม 
บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4

0.00 0.00 0.00 34,700.00 -100 % 0

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

0.00 0.00 0.00 218,300.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทุง
มั่ง - หนองอีขา บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4

0.00 0.00 0.00 126,100.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้าน
สูง - พันลํา บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4 (ชวงที่ 4)

0.00 0.00 0.00 209,800.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายรอบ
ดอนป่าช้า บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4

0.00 0.00 0.00 93,300.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายรอบ
ดอนป่าช้า บ้านหนองไฮ หมูที่ 3,5

0.00 0.00 0.00 94,100.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายรอบ
ดอนปู่ตา บ้านอีปาด หมูที่ 1 (ด้านทิศตะวัน
ออก)

0.00 0.00 0.00 90,900.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสง
ป่าบาก - หนองตอ บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4

0.00 0.00 0.00 106,600.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสัน
คลองห้วยคํา (ชวงที่ 3)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 188,500
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โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสัน
คลองห้วยคํา บ้านหนองไฮ หมูที่ 3,5 (ชวงที่ 
4)

0.00 0.00 0.00 161,100.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
หนองแคน - หนองไฮบูด บ้านอีปาด หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 215,500.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
หนองป่าไม้ - นาเทิง บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4

0.00 0.00 0.00 48,500.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
หนองยาง - หนองเห็บ บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4 

0.00 0.00 0.00 167,900.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายอี
ปาด - วัดเกา บ้านอีปาด หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 73,800.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินสายรอบดอนป่าช้า 
บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4

0.00 0.00 0.00 54,400.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินสายสันคลองห้วย
คํา (ชวงที่ 8)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,200

โครงการปรับปรุงถนนดินสาย
หนองกระโดน-หนองบักคู บ้านทุงมั่ง  หมูที่ 
2,4

0.00 0.00 0.00 20,400.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนองโป่ - 
หนองสูนย บ้านอีปาด หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 59,600.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนองสีเต้า - 
หนองพอก บ้านอีปาด หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 41,500.00 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทาง รร.ใหม - ดงประสงค)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 89,400

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางทุงมั่ง - ทางล้อ - ป่าช้า)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 55,700

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางทุงมั่ง - บ้านทุง ชวงที่ 3)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 174,300

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางทุงมั่ง - ลิ้นฟ้า ชวงที่ 2)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 227,900

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางหนองสีเต้า - หนองพอก)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 76,300

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางหนองอีเฒา - หนองตาแกว ชวงที่ 
3)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,500

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางอีปาด - ดอนกอยดินกี่ ชวงที่ 3)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,700

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางอีปาด - หนองขี้ยาง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 192,700

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายอีปาด - 
ดอนอีเหี่ยน บ้านอีปาด หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 141,300.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหิน
คลุกสายหนองไฮ - หนองแร้ง บ้านหนองไฮ 
หมูที่ 3,5 

0.00 0.00 0.00 151,100.00 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
หนองไฮ - ทางเกาอีปาด บ้านหนองไฮ หมูที่ 
3,5

0.00 0.00 0.00 57,300.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
หนองไฮ - นาขุม บ้านหนองไฮ หมูที่ 3,5

0.00 0.00 0.00 235,100.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
หนองไฮ - ห้วยคํา บ้านหนองไฮ หมูที่ 3,5

0.00 0.00 0.00 130,600.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายอี
ปาด - หนองมวง บ้านอีปาด หมูที่  1 (ชวงที่ 
3)

0.00 0.00 0.00 223,900.00 -100 % 0

โครงการผนังกั้นคอนกรีตสายทุงมั่ง - หนอง
แวง บ้านทุงมั่ง หมูที่ 2,4

0.00 0.00 0.00 49,700.00 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมถมดิน
หลังทอ สายสันคลองหนองอีจันทร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 66,900

ฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ํา บ้านหนอง
ไฮ หมูที่ 3,5

0.00 0.00 0.00 262,300.00 -100 % 0

ฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ําบ้านทุงมั่ง 
หมูที่ 2,4

0.00 0.00 0.00 126,600.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 4,088,800.00 2,984,700
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 4,088,800.00 2,984,700

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 4,088,800.00 2,984,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 4,088,800.00 2,984,700
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 146,080.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 55.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 146,135.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบบุคลากร 146,135.00 0.00 0.00 0.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมวิธีการทําปุยชีวภาพไว้ใช้ใน
ครัวเรือน

14,985.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 14,985.00 0.00 0.00 0.00 0
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 8,185.00 5,000.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 8,185.00 5,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 14,985.00 0.00 8,185.00 5,000.00 10,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 161,120.00 0.00 8,185.00 5,000.00 10,000
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรักน้ํา  รักษป่า  รักษแผนดิน 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

โครงการรักน้ํา รักษป่า รักษแผนดิน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 3,300.00 5,000.00 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 3,300.00 5,000.00 5,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0.00 0.00 3,300.00 5,000.00 5,000
รวมแผนงานการเกษตร 161,120.00 0.00 11,485.00 10,000.00 15,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 22,510.00 49,104.00 54,168.00 55,764.00 -1.65 % 54,846

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0 % 2,500

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
โครงการอื่น

4,600.00 53,496.00 53,478.00 0.00 0 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 4,500,000.00 4,643,600.00 5,073,600.00 1.96 % 5,173,200
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เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 862,400.00 915,200.00 931,200.00 3.09 % 960,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0 % 18,000

สํารองจาย 38,765.00 0.00 76,200.00 1,548,206.00 17.83 % 1,824,237

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช
.)

0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

119,248.00 0.00 140,516.00 146,150.00 0.27 % 146,550

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 0.00 133,059.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมงบกลาง 203,123.00 5,616,059.00 5,901,162.00 7,835,420.00 8,239,333
รวมงบกลาง 203,123.00 5,616,059.00 5,901,162.00 7,835,420.00 8,239,333
รวมงบกลาง 203,123.00 5,616,059.00 5,901,162.00 7,835,420.00 8,239,333

รวมแผนงานงบกลาง 203,123.00 5,616,059.00 5,901,162.00 7,835,420.00 8,239,333
รวมทุกแผนงาน 7,992,579.32 17,235,412.44 18,100,259.85 25,149,000.00 25,507,000
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