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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  

อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด  
                            

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น                          บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น    

แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 งานบริหารทั่วไป รวม  บาท   
  งบบุคลากร รวม  บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,326,040 บาท   
   เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 532,080 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก รวม 3 ราย  
  นายก  ตั้งไว้ 21,120 บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน 253,440 บาท 
- รองนายก ตั้งไว้ 11,610 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  รวม 2 ราย จำนวนเงิน 278,640 บาท รวมตั้งไว้ 532,080 บาท 

      

  
   เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 45,600 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 
  รวม 3 ราย 
- นายกตั้งไว้ 1,900 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน 22,800 บาท 
- รองนายกตั้งไว้ 950 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 22,800 บาท ตั้งไว้รวม 45,600 บาท 

      

  
   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 45,600 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 
  รวม 3 คน 
- นายกตั้งไว้ 1,900 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน 22,800 บาท 
- รองนายกตั้งไว้ 950 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 22,800 บาท ตั้งไว้รวม 45,600 บาท 

      

  



   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

จำนวน 90,720 บาท 
  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต. 
  ตั้งไว้ 7,560 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน 90,720 บาท ตั้งไว้รวม 90,720 บาท 

      

  
   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,612,040 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  รวม 28 ราย 
- ประธานสภาฯ ตั้งไว้ 11,610 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน 139,320 บาท 
- รองประธานสภาฯ ตั้งไว้ 9,500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน 114,000 บาท 
- เลขานุการสภาฯ ตั้งไว้ 7,560 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน 90,720 บาท 
- สมาชิกสภาฯ ตั้งไว้ 7,560 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  รวม 25 ราย จำนวนเงิน 2,268,000 บาท 
  ตั้งไว้รวม 2,612,040 บาท 

      

  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม  บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน  บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล รวม 7 ราย     
-ปลัด อบต. ตั้งไว้   44,930   บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
 จำนวนเงิน   539,160  บาท 
-หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้  31,880 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
 จำนวนเงิน  382,560  บาท 
-นักจัดการงานทั่วไป ตั้งไว้ 28,030   บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
 จำนวนเงิน  336,360  บาท 
-นิติกร ตั้งไว้ 25,670  บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
 จำนวนเงิน 308,040  บาท 
-นักทรัพยากรบุคคล ตั้งไว้  30,020  บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
 จำนวนเงิน  360,240    บาท 
-เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งไว้  25,190  บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
 จำนวนเงิน  302,280  บาท 
-นักวิเคราะห์ฯ ตั้งไว้  29,110 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
 จำนวนเงิน  349,320   บาท 
 รวมตั้งไว้  2,577,960   บาท 

      

  
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 84,000 บาท   



      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินปรับเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล 
- ปลัด อบต. ตั้งไว้ 7,000  บาท/ เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน   84,000  บาท 

      

  
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 102,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัด อบต. ตั้งไว้ 7,000  บาท/เดือน 
  รวม 12 เดือน จำนวนเงิน  84,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
  ตั้งไว้ 1,500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  จำนวนเงิน 18,000 บาท 
  รวมตั้งไว้  102,000 บาท 

      

  
   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 252,120 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจำเจ้าพนักงานธุรการ 
  ตั้งไว้  21,010  บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน  252,120  บาท 

      

  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน  บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 11 ราย 
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ตั้งไว้  21,370   บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  256,440  บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งไว้ 1,4420 บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน 173,040 บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้  12,940 บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน 155,280 บาท 
- คนงานทั่วไป ตำแหน่งคนครัว ตั้งไว้  10,180  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน 122,160  บาท 
- คนงานทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ตั้งไว้  9,000   บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน 108,000  บาท 
- คนงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)                     
ตั้งไว้  10,690  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวน  128,280   บาท 
- คนงานทั่วไป ตั้งไว้ 9,000  บาท/เดือน จำนวน 5 คน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  540,000 บาท 
  รวมตั้งไว้   บาท 

      

  
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน  บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 9 ราย     
  -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  ตั้งไว้ บาท/เดือน 
   จำนวน 12 เดือน  จำนวนเงิน  บาท 
- คนงานทั่วไป ตำแหน่งคนครัว ตั้งไว้  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน บาท 

      

  



- คนงานทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ตั้งไว้ 1,000  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  12,000  บาท 
- คนงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
  ตั้งไว้  1,000  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวน  12,000   บาท 
- คนงานทั่วไป ตั้งไว้  1,000 บาท/เดือน จำนวน 5 คน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน 12,000  บาท 
  รวมตั้งไว้  111,900 บาท 

   เงินอ่ืนๆ จำนวน 400,000 บาท   

      

  
- เพ่ือปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
  ตามระเบียบกฎหมาย  ตั้งไว้ 400,000 บาท 

      
  

  งบดำเนินงาน รวม 4,500,800 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 180,800 บาท   
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปฏิบัตินอกเวลาราชการสำหรับพนักงาน 
  ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท 

      
  

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 100,800 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน 
- ปลัด อบต. ตั้งไว้   6,000  บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน  72,000  บาท 
- นักทรัพยากรบุคคล ตั้งไว้  4,000   บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน  จำนวนเงิน 48,000   บาท 
  รวมตั้งไว้  120,000   บาท 

      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 60,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบล 
  ตั้งไว้  60,000  บาท 

      
  

   ค่าใช้สอย รวม 1,700,000 บาท   
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,700,000 บาท 

  

      

  
- เพ่ือจ่ายรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น 
  จ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างทำความสะอาด 
  ค่าจ้างจัดทำป้ายแผงกั้นจราจร โฆษณาประชาสัมพันธ์ 
  ค่าบริการกำจัดปลวก ฯลฯ ตั้งไว้ 1,700,000  บาท 

      

  
   ค่าวัสดุ รวม 860,000 บาท   



   วัสดุสำนักงาน จำนวน 400,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน 
  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องดับเพลิงเคมี ฯลฯ 
  ตั้งไว้  400,000 บาท 

      

  
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด 
  สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000  บาท 

      
  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 ตั้งไว้  300,000  บาท 

      
  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท   
      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  60,000 บาท         

   วัสดุอื่น จำนวน 50,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุบริโภค สำหรับผู้มาติดต่อราชการ 
  เช่น น้ำสะอาด น้ำแข็ง ตั้งไว้  50,000  บาท 

      
  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,760,000 บาท   
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,300,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน 
- กิจการประปาและอ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ 
  บริหารส่วนตำบลดงลาน ตั้งไว้  1,300,000  บาท 

      

  
   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 30,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร 
  ส่วนตำบลดงลาน ตั้งไว้  30,000  บาท 

      
  

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 300,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน 
  ตั้งไว้  300,000  บาท 

      
  

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 30,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์อากร 
  ตั้งไว้  30,000 บาท 

      
  

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 100,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  
 ตั้งไว้ 100,000 บาท 
 
 

      

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 งานบริหารงานคลัง รวม 2,945,364 บาท   
  งบบุคลากร รวม 2,213,364 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,213,364 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,695,240 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ราย 
- ผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งไว้   38,520 บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  462,240  บาท 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งไว้   29,110 บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  349,320  บาท 
- นักวิชาการพัสดุ ตั้งไว้  27,480   บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน   329,760   บาท 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้  24,970  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  299,640  บาท 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งไว้   21,190  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  254,280  บาท 
  รวมตั้งไว้  1,695,240  บาท 

      

  
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท   

      

  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง 
- ผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งไว้  3,500  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  42,000  บาท 

      

  
   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 240,480 บาท   
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา         



- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งไว้  20,040  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  240,480  บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 119,964 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง รวม   10  อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้  11,020 บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน 132,240 บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งไว้  13,450 บาท/เดือน  
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  161,400  บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง ตั้งไว้  12,650 บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน 151,800  บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งไว้  11,930  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  143,160  บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งไว้  11,960  บาท/เดือน  
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  143,520  บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้  11,960  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน 143,520  บาท 
- คนงานทั่วไป ตั้งไว้ 9,000  บาท/เดือน จำนวน  3  คน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน   324,000   บาท 
- พนักงานจดมาตรน้ำ ตั้งไว้  9,000  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน 108,000  บาท 
  รวมตั้งไว้   1,307,640   บาท 

      

  
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 115,680 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว รวม   9   ราย 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้  2,000  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  24,000 บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งไว้  1,325 บาท/เดือน  
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  15,900 บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง ตั้งไว้  635 บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  7,620  บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งไว้  1,355  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  16,260   บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้  1,325 บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  15,900  บาท 
- คนงานทั่วไป ตั้งไว้ 1,000  บาท/เดือน จำนวน  3  คน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน   36,000   บาท 
- พนักงานจดมาตรน้ำ ตั้งไว้ 1,000  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  12,000   บาท 

      

  



  รวมตั้งไว้  127,680   บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 732,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 222,000 บาท   
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 202,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล  จำนวน  4  คน 
- ผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งไว้  6,000  บาท/เดือน 
จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  72,000  บาท 
- นักวิชาการการเงินและบัญชี ตั้งไว้ 5,000  บาท/เดือน 
จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  60,000  บาท 
- นักวิชาการพัสดุ ตั้งไว้  5,000  บาท/เดือน 
จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  60,000  บาท 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งไว้  4,000  บาท/เดือน 
จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  48,000  บาท 
รวมตั้งไว้  240,000 บาท 

      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบล 
  ตั้งไว้  20,000  บาท 

      
  

   ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         
    ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 200,000 บาท 

  

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าสำรวจข้อมูลภาคสนาม ฯลฯ 
  ตั้งไว้  200,000  บาท 

      

  
    ค่าใช้จ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น จำนวน 100,000 บาท 

  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
  ลักษณะรายจ่ายอ่ืน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  การฝึกอบรม การศึกษาดูงานสัมมนา ฯลฯ  
  ตั้งไว้ 100,000  บาท 

      

  
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด 
  เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ฯลฯ 
  และทรัพย์อ่ืน เช่น วัสดุต่างๆ ไฟฟ้า ประปา ถนนลาดยาง 
  ถนนสาธารณะ ถนนที่ได้รับถ่ายโอนจากหน่วยงานอ่ืนๆ ฯลฯ 
  ตั้งไว้  30,000  บาท 

      

  



   ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท   
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
  ตั้งไว้ 100,000  บาท 

      
  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                            
ตั้งไว้  20,000  บาท 

      
  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  60,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,685,420 บาท   



  งบบุคลากร รวม 886,320 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 886,320 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 579,360 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา 
- หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ตั้งไว้  24,010  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  288,120  บาท 
-เจ้าพนักงานป้องกันฯ ตั้งไว้  24,270  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  291,240 บาท 
  รวมตั้งไว้  579,360 บาท 

      

  
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท   

      

  
- หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ ตั้งไว้  1,500  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  18,000  บาท 

      
  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 276,960 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงาน จำนวน 2 อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ ตั้งไว้  14,080  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน 168,960  บาท 
- คนงานทั่วไป ตั้งไว้  9,000  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน 108,000  บาท 
  รวมตั้งไว้  276,960 บาท 

      

  
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง  
- คนงานทั่วไป ตั้งไว้ 1,000  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  12,000 บาท 
  รวมตั้งไว้  12,000  บาท 

      

  
  งบดำเนินงาน รวม 296,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท   
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล 
- หัวหน้าฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว้  4,000 บาท/เดือน 
  รวม 12 เดือน จำนวนเงิน 48,000  บาท 

      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตำบล 
  ตั้งไว้  10,000  บาท 

      
  

   ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท   



   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         
    ค่าชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 60,000 บาท 

  

      

  
ค่าชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
  (อปพร.) จำนวน  30  ชุดๆ ละ 2,000  บาท 
  ตั้งไว้  60,000  บาท 

      

  
    ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 130,000 บาท 

  

      

  
เพ่ือจ่ายอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
- ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบ 
  สมัครใจและการฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูผู้เข้าร่วมอบรม 
  ประจำปีงบประมาณ 2563  ตั้งไว้  130,000  บาท 

      

  
    ค่าเบี้ยเลี้ยงอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 60,000 บาท 

  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
  ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ตั้งไว้  60,000  บาท 

      

  
  งบลงทุน รวม 303,100 บาท   
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 303,100 บาท   
   ครุภัณฑ์อ่ืน         
    จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง  บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 จำนวน 183,400 บาท 

  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  พร้อม
ติดต้ัง บ้านสนามม้า หมู่ที ่1   จำนวน 4 จุด ดังนี้ 
    - จุดที ่1 สามแยกวัดดอนสนามชัย 
    - จุดที ่2 สามแยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน 
    - จุดที ่3 สามแยกโรงเรียนคนตาบอด 
    - จุดที ่4 บริเวณบ้านเลขที่ 191 หมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ 
      รวมตั้งไว้  183,400 บาท 

      

  
    จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 จำนวน 119,700 บาท 

  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  พร้อม
ติดต้ัง  บ้านสันติสุข หมู่ที ่10  จำนวน 4 จุด  ดังนี ้
    -จุดที ่1 ปากซอยที่ 1 
    -จุดที ่2 ปากซอยที่ 2 
    -จุดที ่3 ปากซอยที่ 3 
    -จุดที ่4 ปากซอยที่ 4 
 รวมตั้งไว้ 119,700 บาท 

      

  



  งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท   
   เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท   
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท 

  

      

  
- อุดหนุนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  อบต.เหนือเมือง,อบต.ดงลาน,อบต.รอบเมือง,อบต.ขอนแก่น 
  ตั้งไว้  200,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

  
แผนงานการศึกษา   

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,255,600 บาท   
  งบบุคลากร รวม 4,202,880 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,202,880 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,430,600 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8  ราย 
- นักวิชาการศึกษา ตั้งไว้  28,030 บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  336,360   บาท 
- ครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้  25,440   บาท/เดือน 
  รวม 12 เดือน จำนวนเงิน   305,280   บาท 
- ครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้  25,930   บาท/เดือน 
  รวม 12 เดือน จำนวนเงิน  311,160  บาท 
- ครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้  25,930   บาท/เดือน 

      

  



  รวม 12 เดือน จำนวนเงิน  311,160  บาท 
- ครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 25,730  บาท/เดือน 
  รวม 12 เดือน จำนวนเงิน  308,760  บาท 
- ครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 25,930   บาท/เดือน 
  รวม 12 เดือน จำนวนเงิน  311,160   บาท 
- ครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 25,240  บาท/เดือน 
  รวม 12 เดือน จำนวนเงิน   302,880  บาท 
- ครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้  20,320   บาท/เดือน 
  รวม 12 เดือน จำนวนเงิน  243,840   บาท 
  ตั้งไว้รวม   2,430,600  บาท  

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 168,000 บาท   

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะครู  จำนวน  4  ราย   
- คร ู ตั้งไว้  5,600  บาท/เดือน  จำนวน  12  เดือน  
  จำนวนเงิน  67,200  บาท 
- คร ู ตั้งไว้  3,500  บาท/เดือน  จำนวน  12  เดือน  
  จำนวนเงิน  42,000  บาท 
- คร ู ตั้งไว้  3,500  บาท/เดือน  จำนวน  12  เดือน  
  จำนวนเงิน  42,000  บาท 
- คร ู ตั้งไว้  3,500  บาท/เดือน  จำนวน  12  เดือน  
  จำนวนเงิน  42,000  บาท 
  ตั้งไว้รวม  193,200  บาท 

      

  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,423,560 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพนักงานจ้าง จำนวน 12 ราย 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ตั้งไว้  12,410  บาท/เดือน  
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน 148,920   บาท 
- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ตั้งไว้  9,000  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  108,000  บาท 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้  13,100   บาท/เดือน  
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  157,200   บาท  
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ตั้งไว้  9,780   บาท/เดือน   
  จำนวน 4 ราย จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  469,440 บาท  
- ผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 9,000  บาท/เดือน จำนวน 5 ราย 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน 540,000  บาท  
  ตั้งไว้รวม  1,423,560   บาท 

      

  
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 180,720 บาท   

      

  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ตั้งไว้  875   บาท/เดือน  
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน 10,500  บาท 

      
  



- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ตั้งไว้ 1,000  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  12,000   บาท 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้  185   บาท/เดือน  
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  2,220   บาท 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้  2,000   บาท/เดือน จำนวน 4 ราย 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  96,000  บาท 
- ผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 1,000   บาท/เดือน จำนวน 5 ราย 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  60,000  บาท 
  รวมตั้งไว้  180,720  บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 2,544,720 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท   
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตำบล 
  ตั้งไว้  50,000 บาท 

      
  

   ค่าใช้สอย รวม 510,420 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         
    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็ก จำนวน 20,000 บาท 

  

      

  
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็ก  
  ตั้งไว้  20,000  บาท 

      
  

    ค่าสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 384,200 บาท 
  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 226  คนๆละ 1,700 บาท  
  ตั้งไว้  384,200  คน 

      

  
    ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่ากิจกรรมผู้เรียน สำหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 40,420 บาท 

  

      

  
- ค่ากิจกรรมผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 94  
   คนละๆ 430 บาท จำนวน 4 ศูนย ์ ตั้งไว้  40,420  บาท 

      
  

    ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จำนวน 28,200 บาท 

  

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   จำนวน 94 คนๆละ 300 บาทจำนวน 4 ศูนย ์ 
   ตั้งไว้ 28,200 บาท 

      

  
    ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 18,800 บาท 

  

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 
   94 คนๆละ 200 บาท จำนวน 4 ศูนย ์ตั้งไว้ 18,800 บาท  

      
  



    ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จำนวน 18,800 บาท 

  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  
   94 คนๆละ  200 บาท จำนวน 4 ศูนย ์ ตั้งไว้ 18,800  บาท 

      
  

   ค่าวัสดุ รวม 1,984,300 บาท   
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ 
   ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท 

      
  

   ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 691,500 บาท   

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  เด็กอนุบาล  และเด็ก ป1-ป6  ดังนี้ 
- สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง  4  แห่ง จำนวน  226  คนๆ
ละ            7.37  บาท จำนวน  260  วัน    เป็น
เงิน  433,061.20  บาท 
- สำหรับโรงเรียนบ้านดงลาน  จำนวน  34  คนๆ
ละ  7.37  บาท จำนวน   260  วัน    เป็นเงิน  65,150.80 บาท 
- สำหรับโรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง  จำนวน  87  คนๆ
ละ 7.37 บาท   จำนวน  260 วัน  เป็นเงิน  166,709.40 บาท 
รวมตั้งไว้  664,921.40  บาท 

      

  
   ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 1,192,800 บาท   

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 แห่ง จำนวน 226 คน อัตรามื้อละ 
 20 บาท จำนวน 245 วัน ตั้งไว้  1,107,400 บาท 

      

  
   วัสดุการศึกษา จำนวน 50,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม 4 แห่ง 
  ตั้งไว้ 50,000 บาท 

      
  

  งบเงินอุดหนุน รวม 508,000 บาท   
   เงินอุดหนุน รวม 508,000 บาท   
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ         
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 508,000 บาท 

  

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจิก - โคกสูงและ 
   โรงเรียนบ้านดงลาน 
 - อุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป. 1-6  
   โรงเรียนบ้านหนองจิก - โคกสูง จำนวน 87 คนๆละ 20 บาท  
    จำนวน 200 วัน ตั้งไว้ 348,000 บาท 

      

  



 - อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-6 
    โรงเรียนบ้านดงลาน จำนวน 34 คนๆละ 20 บาท 
    จำนวน 200 บาท ตั้งไว้ 136,000 บาท 
    รวมตั้งไว้ 484,000 บาท 
 
  

แผนงานสาธารณสุข   
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 897,880 บาท   
  งบบุคลากร รวม 539,880 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 539,880 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 419,880 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตั้งไว้ 34,990  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  419,880   บาท 

      

  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท   

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินพนักงานจ้าง จำนวน 1 ราย 
 - พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานท่ัวไป จำนวนเงิน 9,000  
   บาท/เดือน   จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 108,000 บาท 

      

  
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท   

      

  
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ตั้งไว้  1,000   บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  12,000   บาท 

      

  
  งบดำเนินงาน รวม 253,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท   
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตั้งไว้  4,000  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  48,000  บาท 
  รวมตั้งไว้  48,000   บาท 

      

  
   ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         
    ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จำนวน 65,000 บาท 

  

      

  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย   

      
  



  ตั้งไว้  65,000  บาท        
    ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน 10,000 บาท 

  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าสำหรับสำรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนสัตว์ ต้ัง
ไว้ 10,000 บาท 

      
  

   ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท   
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 130,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น ทรายอะเบท 
  ยาพ่นหมอกควัน วัคซีนป้องกันโรค ฯลฯ 
  ตั้งไว้  130,000   บาท 

      

  
  งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท   
   เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท   
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ         
    อุดหนุนการดำเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 105,000 บาท 

  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน   
ตั้งไว้ 105,000    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

  
แผนงานสังคมสงเคราะห์   



 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,178,520 บาท   
  งบบุคลากร รวม 1,016,520 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,016,520 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 672,720 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา 
- ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้   28,030  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน   336,360    บาท 
- นักพัฒนาชุมชน ตั้งไว้   28,030  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน    336,360    บาท 
  รวมตั้งไว้   672,720  บาท 

      

  
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  ตั้งไว้  3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  
 จำนวนเงิน  42,000  บาท 

      

  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 289,800 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ตั้งไว้    15,150  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  181,800    บาท 
- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ตั้งไว้ 10,000  บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน 120,000  บาท  
  รวมตั้งไว้  301,800  บาท 

      

  
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 1  คน 
- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ตั้งไว้  1,000   บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน  12,000   บาท 

      

  
  งบดำเนินงาน รวม 162,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท   
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท   

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล 
   - ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 3,500 บาท/เดือน 
  จำนวน 12  เดือน จำนวนเงิน  42,000  บาท 

      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท   

      

  
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบล 
  ตั้งไว้ 10,000 บาท 

      
  



   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         
    ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จำนวน 20,000 บาท 

  

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
   การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ตั้งไว้   20,000   บาท 

      
  

    ค่าใช้จ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น จำนวน 30,000 บาท 
  

      

  
- เพ่ือจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายอื่น เช่น เดินทางไปราชการ,อบรม,สัมมนา ฯลฯ 
  ตั้งไว้   30,000   บาท 

      

  
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท   
      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ ์ตั้งไว้   30,000    บาท         

   ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท   
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
  ตั้งไว้   30,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

  
แผนงานเคหะและชุมชน   

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม  บาท   
  งบบุคลากร รวม  บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม  บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน  บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ราย 
- ผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งไว้                บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน                      บาท 

      

  



- นายช่างโยธา ตั้งไว้                       บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน                       บาท 
- นายช่างไฟฟ้า ตั้งไว้                       บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน                         บาท 
- เจ้าพนักงานการประปา ตั้งไว้                       บาท/
เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน                            บาท 
- นายช่างโยธา                     บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน                            บาท 
- เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งไว้                            บาท/
เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน                            บาท  
 ตั้งไว้รวม                               บาท 

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน   บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง 
- ผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งไว้                บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน                            บาท 

      

  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน   บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง รวม 6 ราย 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา ตั้งไว้                              บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน                               บาท 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ตั้งไว้                              บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน                           บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา ตั้งไว้                      บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน                               บาท 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา ตั้งไว้                                    บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน                               บาท 
- ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล ตั้งไว้                               บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน                                บาท 
- พนักงานจ้างทัว่ไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ต้ัง
ไว้                       บาท/เดอืน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน                               บาท  
  ตั้งไว้รวม                                       บาท 

      

  
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน   บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 4 ราย 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา ตั้งไว้                       บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน                      บาท 

      

  



- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ตั้งไว้                  บาท/
เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน                        บาท  
  ตั้งไว้รวม                           บาท 

  งบดำเนินงาน รวม   บาท   
   ค่าตอบแทน รวม   บาท   
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน   บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ราย 
- ผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งไว้                       บาท/
เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน                             บาท 
- นายช่างโยธา ตั้งไว้                                 บาท/
เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน                                บาท  
  ตั้งไว้รวม                                บาท 

      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน  20,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล 
  ตั้งไว้ 20,000    บาท 

      
  

   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท   
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท 

  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดเก็บ 
  ข้อมูลผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพ้ืนที่องค์การ 
  บริหารส่วนตำบล ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000   บาท 

      

  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น จำนวน 50,000 บาท 

  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
  ลักษณะรายจ่ายอ่ืน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา  ฯลฯ 
  ตั้งไว้ 50,000 บาท 

      

  
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
  เช่น ถนน อาคาร ประปา ฯลฯ ตั้งไว้  30,000   บาท 

      
  

   ค่าวัสดุ รวม 870,000 บาท   



   วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
  ตั้งไว้  100,000  บาท 

      
  

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 200,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
  เช่น ฟิวส์ สายไฟ สวิตซ์ ฯลฯ ตั้งไว้  200,000   บาท 

      
  

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน้ำ 
  ท่อประปา ฯลฯ ตั้งไว้  500,000   บาท 

      
  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท   
      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 20,000 บาท          

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท   
      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000  บาท         

  งบลงทุน รวม  บาท   
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 100,000 บาท   
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์         
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท 

  

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
 ตั้งไว้ 100,000  บาท 

      
  

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,156,000 บาท   
   อาคารต่าง ๆ         
    ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร จำนวน 456,000 บาท 

  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอ้ืออาทร    
ตั้งไว้  456,000 บาท 

      
  

    ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงลาน จำนวน 200,000 บาท 
  

      

  
- เพ่ือจ่านเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงลาน    
ตั้งไว้  200,000 บาท 

      
  

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         
    ค่าซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท 

  

      

  
ค่าซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ตั้งไว้ 500,000  บาท 

      

  



  งบเงินอุดหนุน รวม  บาท   
   เงินอุดหนุน รวม  บาท   
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ         
    อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 

 
บาท 

  

      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    

  
 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,115,480 บาท   
  งบบุคลากร รวม 969,480 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 969,480 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 369,480 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการสุขาภิบาล ตั้งไว้ 30,790 บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน   369,480   บาท 
  รวมตั้งไว้  369,480   บาท 

      

  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 540,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง รวม 5 ราย 
- พนักงานขับรถ ตั้งไว้ 9,000  บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  
  จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 216,000  บาท 
- คนงานทั่วไป ตั้งไว้ 9,000  บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
   จำนวนเงิน  108,000  บาท 
- คนงานทั่วไป ตั้งไว้ 9,000   บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน   216,000  บาท 
  รวมตั้งไว้  540,000   บาท 

      

  
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน  5  ราย 
- พนักงานขับรถ ตั้งไว้  1,000   บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  
  จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 24,000  บาท 

      

  



- คนงานทั่วไป ตั้งไว้ 1,000    บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
   จำนวนเงิน 12,000    บาท 
- คนงานทั่วไป ตั้งไว้ 1,000    บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน   24,000   บาท 
  รวมตั้งไว้  60,000   บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 46,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท   
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการสุขาภิบาล ตั้งไว้    3,000     บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน   36,000  บาท 
  รวมตั้งไว้   36,000   บาท 

      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล 
  ตั้งไว้   10,000   บาท 

      
  

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

  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดตั้งกองทุนคัดแยกขยะสะสมเงิน 
  คุ้มครองสุขภาพตำบลดงลาน ตั้งไว้   100,000     บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
 
 
 
 
  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 360,000 บาท   
  งบดำเนินงาน รวม 360,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         
    ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตำบล จำนวน 180,000 บาท 

  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระดับตำบล   
   ตั้งไว้ 180,000 บาท 

      
  

    ค่าใช้จ่ายในการอบรมจริยธรรม จำนวน 180,000 บาท 
  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  
   ตั้งไว้ 180,00 บาท 

      
  

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 350,000 บาท   
  งบดำเนินงาน รวม 350,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         
    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่างๆ จำนวน 350,000 บาท 

  

      

  
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่างๆ 350,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
  

แผนงานการเกษตร   
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม  บาท   
  งบบุคลากร รวม  บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม  บาท   
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน  บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้                      บาท/เดือน 
  จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน                  บาท 

      
  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน   บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างผู้ช่วยการเกษตร 
  ตั้งไว้            บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 
  จำนวนเงิน                บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

  
แผนงานงบกลาง   

 งบกลาง รวม 15,524,000 บาท   
  งบกลาง รวม 15,524,000 บาท   



   งบกลาง รวม 15,524,000 บาท   
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 400,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
   ตั้งไว้  400,000  บาท 

      
  

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 20,000 บาท   

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินทดแทนกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง 
  ตั้งไว้ 20,000  บาท 

      
  

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 11,271,600 บาท   

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ จำนวน 1,439 คน 
   ตั้งไว้  11,271,600  บาท 

      
  

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,486,400 บาท   
      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคนพิการ  ตั้งไว้  2,716,800 บาท         

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 96,000 บาท   

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 16 คนๆละ 500 บาท 
จำนวน 12 เดือน  ตั้งไว้ 96,000 บาท 

      
  

   สำรองจ่าย จำนวน 50,000 บาท   

      

  
 - เพ่ือใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัย 
    ตั้งไว้  50,000  บาท 

      
  

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน         
    ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ จำนวน 500,000 บาท 

  

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ทิ้งขยะ  จำนวน 12 เดือนๆละ 45,000 บาท 
    ตั้งไว้  540,000 บาท 

      
  

    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา จำนวน 30,000 บาท 
  

      
  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา ตั้งไว้ 30,000 บาท         
    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงลาน จำนวน 350,000 บาท 

  

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
   ตำบลดงลาน  ตั้งไว้  350,000  บาท 

      
  

   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 320,000 บาท   

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
   ตั้งไว้  320,000 บาท 

      
  

 


