
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 200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 250,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

277,130

สํารองจ่าย 1,700,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 485,000 360,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 50,000 25,000

เงินเดือนพนักงาน 720,000 680,000

เงินวิทยฐานะ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 250,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

277,130

สํารองจ่าย 1,700,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,923,200 2,923,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 920,000 2,160,000 3,925,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 150,000 150,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 100,000 214,000 389,000

เงินเดือนพนักงาน 2,330,000 290,000 4,200,000 8,220,000

เงินวิทยฐานะ 168,000 168,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 20,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 300,000 144,000

ค่าเช่าบ้าน 108,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 40,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการควบ
คุมและป้องกันโรค 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
จังหวัดสะอาดระดับ 
อปท.

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ( 
ศพด.)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ศพด. )
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ศพด.)

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนที่ภาษี
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000 242,000 368,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 120,000 240,000

ค่าเบี้ยประชุม 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 1,040,000 1,564,000

ค่าเช่าบ้าน 326,000 434,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 80,000 130,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 50,000 170,000 280,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 110,000 140,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการควบ
คุมและป้องกันโรค 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
จังหวัดสะอาดระดับ 
อปท.

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ( 
ศพด.)

32,700 32,700

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ศพด. )

46,870 46,870

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ศพด.)

43,600 43,600

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนที่ภาษี 200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 100,000 260,000
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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

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ต่าง ๆ ตามนโยบาย
ของอําเภอ นโยบาย
ของจังหวัด นโยบาย
ของรัฐบาล

โครงการของขวัญปี
ใหม่ของกระทรวง
มหาดไทยเพื่อมอบให้
ประชาชน

โครงการเทิดทูน
สถาบัน
โครงการประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว

20,000

โครงการวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 120,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ด้อยโอกาสและยากไร้ 20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสตรีสากล 20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลจานใหญ่

100,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

100,000 300,000 400,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 900,000 900,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ต่าง ๆ ตามนโยบาย
ของอําเภอ นโยบาย
ของจังหวัด นโยบาย
ของรัฐบาล

100,000 100,000

โครงการของขวัญปี
ใหม่ของกระทรวง
มหาดไทยเพื่อมอบให้
ประชาชน

50,000 50,000

โครงการเทิดทูน
สถาบัน 80,000 80,000

โครงการประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน

10,000 10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล

90,000 90,000

โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว

20,000

โครงการวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 120,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ด้อยโอกาสและยากไร้ 20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสตรีสากล 20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลจานใหญ่

100,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ 50,000
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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

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

-โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ของ ศพ
ด.
-โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวัน

โครงการให้บริการจัด
เก็บภาษีเคลื่อนที่พร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้
ความร้◌ูด้านภาษีอากร
และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี

10,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพชีวิตของผู้สูง
อายุและผู้ด้อยโอกาส

35,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของผู้
นําชุมชน ผู้นําหมู่บ้าน

300,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่ม
หรือองค์กรอื่นๆ

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

485,000 485,000

-โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ของ ศพ
ด.

185,300 185,300

-โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวัน

539,000 539,000

โครงการให้บริการจัด
เก็บภาษีเคลื่อนที่พร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้
ความร้◌ูด้านภาษีอากร
และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี

10,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพชีวิตของผู้สูง
อายุและผู้ด้อยโอกาส

35,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของผู้
นําชุมชน ผู้นําหมู่บ้าน

300,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่ม
หรือองค์กรอื่นๆ

250,000
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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

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล

สําหรับขับเคลื่น
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ราชปณิธานศาสตร
จารย์พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี  กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติ
ราชนารี

66,120

สําหรับสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ราชปณิธานศาสตร
จารย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติ
ราชนารี

13,224

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล

300,000 300,000

สําหรับขับเคลื่น
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ราชปณิธานศาสตร
จารย์พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี  กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติ
ราชนารี

66,120

สําหรับสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ราชปณิธานศาสตร
จารย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติ
ราชนารี

13,224

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 160,000 440,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 100,000 190,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 200,000
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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

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 30,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง

จัดซื้อชุดรับแขก 
จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อชุดรับแขก
สําหรับห้องผู้บริหาร

จัดซื้อโต๊ะทํางานผ้◌ู
บริหารพร้อมเก้าอี้
จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี้ สําหรับประธาน
สภา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,757,600 1,757,600

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 70,000 180,000 330,000

วัสดุอื่น 5,297 5,297

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 20,000 120,000 140,000

ค่าไฟฟ้า 80,000 300,000 380,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 6,000 6,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 100,000 100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง

80,000 80,000

จัดซื้อชุดรับแขก 
จํานวน 2 ชุด 30,000 30,000

จัดซื้อชุดรับแขก
สําหรับห้องผู้บริหาร 20,000 20,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานผ้◌ู
บริหารพร้อมเก้าอี้ 80,000 80,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี้ สําหรับประธาน
สภา

15,000 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000
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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

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์  (Ink  
Tank  Printer)
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์   จํานวน 
4 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน  
ราคา 59,000 บาท 59,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล)  แบบบรรทุก
นํ้า

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านโนนขาม  หมู่ที่ 
12

154,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 17,000 17,000

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์  (Ink  
Tank  Printer)

8,000 8,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์   จํานวน 
4 เครื่อง

92,000 92,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network

27,000 27,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 9,500 9,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน  
ราคา 59,000 บาท 59,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล)  แบบบรรทุก
นํ้า

2,500,000 2,500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 14,100 14,100

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านโนนขาม  หมู่ที่ 
12

154,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านตาเกษ  หมู่ที่ 7

154,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านตาลอย  หมู่ที่ 3

112,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านทุ่งจาน  หมู่ที่ 2

154,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโพนทอง  หมู่ที่ 
13

154,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านไร่เจริญ  หมู่ที่ 6

86,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านศรีอุดม  หมู่ที่ 8

154,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเศรษฐกิจ  หมู่ที่  
15

156,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเหรียญทอง  หมู่ที่  
11

154,600

โครงการก่อสร้างไหล่
ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านจานใหญ่ 
หมู่ที่ 1

155,300

โครงการก่อสร้างไหล่
ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านชําโพธิ  หมู่
ที่ 5

155,300

โครงการก่อสร้างไหล่
ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านมหาราช  
หมู่ที่ 10

155,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านตาเกษ  หมู่ที่ 7

154,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านตาลอย  หมู่ที่ 3

112,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านทุ่งจาน  หมู่ที่ 2

154,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโพนทอง  หมู่ที่ 
13

154,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านไร่เจริญ  หมู่ที่ 6

86,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านศรีอุดม  หมู่ที่ 8

154,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเศรษฐกิจ  หมู่ที่  
15

156,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเหรียญทอง  หมู่ที่  
11

154,600

โครงการก่อสร้างไหล่
ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านจานใหญ่ 
หมู่ที่ 1

155,300

โครงการก่อสร้างไหล่
ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านชําโพธิ  หมู่
ที่ 5

155,300

โครงการก่อสร้างไหล่
ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านมหาราช  
หมู่ที่ 10

155,300
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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 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนผิวจราจรลง
ลูกรัง  บ้านหนองตาสา 
 หมู่ที่ 14

149,400

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนผิวจราจรลง
หินคลุก  บ้านไร่เจริญ  
หมู่ที่ 6

76,000

โครงการปรับปรุงบ้าน
พักเพื่อใช้เป็นอาคาร
สํานักงาน

327,800

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านสี่แยก  หมู่
ที่ 9

155,200

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองคัน 
หมู่ที่ 4

158,700

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริ
เหล็ก  บ้านจานใต้  หมู่
ที่ 16

155,200

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง 
ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อ
สร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันท้องถิ่นไทย

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

320,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนผิวจราจรลง
ลูกรัง  บ้านหนองตาสา 
 หมู่ที่ 14

149,400

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนผิวจราจรลง
หินคลุก  บ้านไร่เจริญ  
หมู่ที่ 6

76,000

โครงการปรับปรุงบ้าน
พักเพื่อใช้เป็นอาคาร
สํานักงาน

327,800

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านสี่แยก  หมู่
ที่ 9

155,200

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองคัน 
หมู่ที่ 4

158,700

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริ
เหล็ก  บ้านจานใต้  หมู่
ที่ 16

155,200

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง 
ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อ
สร้าง

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันท้องถิ่นไทย 3,000 3,000

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

320,000
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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

อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ 50,000

อุดหนุนโครงการขอ
รับงบประมาณอุดหนุน
การเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษ
เกมส์" และการแข่งขัน
กีฬาคนพิการแห่งชาติ 
ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) 
"นครลําดวนเกมส์" 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563

150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการงานรัฐพิธี
และราชพิธี

โรงเรียนชําโพธิ-ตาเก
ษ

โรงเรียนตาลอย-หนอง
คัน
โรงเรียนบ้านจาน
ทองกวาววิทยา

โรงเรียนบ้านมหาราช 
2

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ไร่เจริญ

อุดหนุนโครงการแข่ง
ขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ
สู่อุทยานแห่งชาติเขา
พระวิหาร

20,000

อุดหนุนโครงการ
เทศกาลงานผลไม้และ
ของดีกันทรลักษ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ 50,000

อุดหนุนโครงการขอ
รับงบประมาณอุดหนุน
การเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษ
เกมส์" และการแข่งขัน
กีฬาคนพิการแห่งชาติ 
ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) 
"นครลําดวนเกมส์" 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563

150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการงานรัฐพิธี
และราชพิธี 15,000 15,000

โรงเรียนชําโพธิ-ตาเก
ษ 320,000 320,000

โรงเรียนตาลอย-หนอง
คัน 480,000 480,000

โรงเรียนบ้านจาน
ทองกวาววิทยา 960,000 960,000

โรงเรียนบ้านมหาราช 
2 440,000 440,000

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 240,000 240,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ไร่เจริญ 217,750 217,750

อุดหนุนโครงการแข่ง
ขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ
สู่อุทยานแห่งชาติเขา
พระวิหาร

20,000

อุดหนุนโครงการ
เทศกาลงานผลไม้และ
ของดีกันทรลักษ์

20,000 20,000
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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

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อําเภอกันทรลักษ์ (ศป
.ปส.อ.)

อุดหนุนโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกัน 
เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ
อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม(สถานที่
กลาง)ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 18,557,130 20,000 2,771,500 170,000 960,000 2,257,000 1,705,000 558,344
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อําเภอกันทรลักษ์ (ศป
.ปส.อ.)

8,000 8,000

อุดหนุนโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกัน 
เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ

5,000 5,000

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม(สถานที่
กลาง)ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 20,000

รวม 9,885,820 2,960,000 16,301,817 56,146,611
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