
งาน

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ประจ าปี 2565

 เดือนตุลาคม 2564  -  มีนาคม  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า
อ าเภอพยหุ์  จงัหวดัศรีสะเกษ

เบิกจ่าย
(บาท)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 80,000.00

2,522,100.00

22,780.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,995.00 2,503.00

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 5,474,400.00

770,000.00

เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00

เบีย้ยงัชีพความพิการ 1,730,400.00

320,000.00

12,000.00

เงินส ารองจา่ย 400,000.00 0.00

รายจา่ยตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

320,000.00

60,000.00

รวมงบกลาง 8,187,795.00 3,709,383.00

รายจา่ยตามข้อผูกพัน รายจา่ยตามข้อผูกพัน 140,000.00

งบกลาง

148,064.00
รวมงบกลาง 8,187,795.00 3,709,383.00

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

514,080.00

12,227.00

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00

12,227.00

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล

86,400.00 41,339.00

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,368,000.00 224,057.00

1,103,460.00
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720.00 437,914.00

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน 2,247,240.00
69,000.00

เงินประจ าต าแหน่ง 126,000.00
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ 138,000.00

63,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 465,000.00 177,170.00
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 57,500.00 22,540.00

229,206.00
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,033,740.00 1,435,170.00

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000.00

0.00
ค่าเช่าบ้าน 48,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000.00

25,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ 40,000.00 12,687.00

รวมค่าตอบแทน 218,000.00 266,893.00
3,815.00รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00

31,000.00
รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 5,000.00 0.00
รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด 80,000.00

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 70,000.00 64,100.00
1,564.34

ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 5,000.00
ค่าเบีย้ประกัน 10,000.00

รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร 40,000.00 2,250.00
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 100,000.00 1,196.00

0.00

0.00

234,932.00
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง 6,000.00
ค่าใช้จา่ยในการเตรียมการเลือกต้ัง 400,000.00

โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพแก่คณะ 180,000.00 0.00

0.00
โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ประชาชนด้าน 15,000.00

0.00
โครงการเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม 20,000.00
โครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 20,000.00

0.00
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000.00 11,836.41

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

งบกลาง



งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วชิาการ

งานบริหารงานคลัง
งานบริหารงานคลัง
งานบริหารงานคลัง
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ
ภายใน

รวมค่าใช้สอย 1,006,000.00 350,693.75
0.00งานบริหารทั่วไป

5,000.00
วสัดุส านักงาน 100,000.00

23,500.00

0.00
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000.00 0.00
วสัดุงานบ้านงานครัว

5,000.00
วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 120,000.00

64,660.71

0.00
ค่าวสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์
0.00

รวมค่าวัสดุ 290,000.00 23,500.00

5,000.00
ค่าไฟฟ้า 240,000.00

19,574.58

0.00
ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000.00 0.00
ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 50,000.00

10,000.00

รวมค่าสาธารณปูโภค 302,000.00 94,235.29

ค่าเช่าพืน้ที่เวบ็ไซต์ และค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้อง

5,000.00

งานบริหารทั่วไป

9,500.00
เคร่ืองตัดหญ้า (แบบเข็น) จ านวน 1 เคร่ือง 0.00
เคร่ืองตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จ านวน 1 เคร่ือง 0.00

13,500.00
รวมค่าครภุัณฑ์ 0.00 23,000.00

0.00
รวมงานบรหิารทัว่ไป 6,902,460.00 2,631,406.04

รวมรายจ่ายอ่ืน 25,000.00 0.00

รายจา่ยอื่น รายจา่ยอื่น ค่าใช้จา่ยในการกส ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ อบต.หนองค้า

25,000.00

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 25,000.00
1,622,000.00

0.00
741,500.00

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

20,000.00

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0.00

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 21,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 170,400.00 85,500.00

0.00
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,854,400.00 848,000.00

10,000.00
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 80,000.00

0.00
ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 0.00
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

10,000.00
ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ 130,000.00 40,050.00

รวมค่าตอบแทน 220,000.00 50,050.00
23,400.00

รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร 5,000.00
รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 30,000.00

0.00

0.00
ค่าใช้จา่ยเดินทางไปราชการ 30,000.00 2,820.00

20,000.00

ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

50,000.00

0.00
รวมค่าใช้สอย 135,000.00 26,220.00

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

0.00
วสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00
วสัดุส านักงาน 30,000.00

0.00
รวมค่าวัสดุ 60,000.00 0.00

ครุภัณฑ์ส านักงาน

0.00

6,000.00
โต๊ะท างานเหล็กขนาด 5 ฟุต 7,500.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกเล่ือน ขนาด 5 6,000.00

รวมค่าครภุัณฑ์ 13,500.00 13,500.00

7,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว 0.00

รวมงานบรหิารงานคลัง 2,282,900.00 937,770.00
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

379,320.00 0.00

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

งานบริหารงานคลัง ค่าวสัดุ



งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

0.00
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 379,320.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

284,520.00
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 379,320.00

45,000.00

144,540.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 284,520.00 144,540.00
18,300.00

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.00

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,300.00

0.00

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจา้งประจ า

4,800.00 2,000.00

ค่าใช้สอย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

รวมค่าตอบแทน 51,800.00

1,080.00

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

1,080.00

โครงการจดุบริการประชาชนช่วงเทศกาลวนั 
สงกรานต์

2,500.00

โครงการจดุบริการประชาชนช่วงเทศกาลวนั ปี
ใหม่

2,500.00

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 341,320.00 165,920.00

0.00

รวมค่าใช้สอย 5,000.00

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

767,760.00 373,320.00

21,000.00

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 112,800.00

เงินประจ าต าแหน่ง 0.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

0.00

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 24,000.00 0.00

ค่าตอบแทน
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 904,560.00 394,320.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจา้งประจ า

60,000.00

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000.00

23,000.00

รวมค่าตอบแทน 70,000.00 23,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

0.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

7,800.00

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 40,000.00

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

0.00

0.00

โครงการบูรณาการสร้างบทบาทและพืน้ที่
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน

40,000.00 0.00

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบล
หนองค้า

20,000.00

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 30,000.00งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

0.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000.00

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต าบล 30,000.00

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000.00

3,400.00

รวมค่าใช้สอย 180,000.00 11,200.00

10,000.00

0.00

รวมค่าวัสดุ 5,000.00 0.00

ค่าวสัดุ

0.00

รวมค่าครภุัณฑ์ 10,000.00 0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network
 แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)

155,400.00
รวมงานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 1,169,560.00 428,520.00

289,800.00

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

301,920.00

244,320.00
0.00

88,920.00
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 24,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000.00

0.00
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 615,720.00

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

งานระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทน



งานระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา

งานโรงพยาบาล

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

15,300.00

รวมค่าตอบแทน 40,000.00 15,300.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจา้งประจ า

30,000.00

39,146.00
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 30,000.00
ค่าจา้งเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน 147,000.00

0.00

0.00

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 20,000.00 0.00

229,145.00

โครงการใส่ใจใฝ่เรียนรู้ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 16,000.00

453,000.00

112,450.00

รวมค่าใช้สอย 442,145.00 151,596.00

สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา

116,380.46

รวมค่าวัสดุ 453,000.00 116,380.46

ค่าวสัดุ วสัดุงานบ้านงานครัว

0.00

โครงการพัฒนาทักษะการเล้ียงไก่ไข่ 32,600.00

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 22,000.00

136,500.00

0.00

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวติและ
ทักษะพัฒนาอาชีพ

20,000.00 0.00

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบ้านเสมอใจ
หนองสะลาม

289,800.00

277,200.00

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบ้านหนองค้า 294,000.00

129,150.00

รวมเงนิอุดหนุน 935,600.00 403,200.00

งานระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา

137,550.00

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบ้านหนองออ

0.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 2,486,465.00 930,796.46

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 50,000.00

0.00
รวมเงนิอุดหนุน 50,000.00 0.00

60,000.00
รวมงานระดับมัธยมศึกษา 50,000.00

0.00
รวมค่าวัสดุ 60,000.00 0.00

ค่าวสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

0.00
รวมงานโรงพยาบาล 60,000.00 0.00

รวมค่าใช้สอย 40,000.00 0.00

ค่าใช้สอย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร.
สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ  เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควฒัน วรขัตติยราชนารี

40,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โครงการ
พระราชด าริ  ด้านสาธารณสุข  ม.1

20,000.00 0.00

0.00

0.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โครงการ
พระราชด าริ  ด้านสาธารณสุข  ม.3

20,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โครงการ
พระราชด าริ  ด้านสาธารณสุข  ม.2

20,000.00

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โครงการ
พระราชด าริ  ด้านสาธารณสุข  ม.5

20,000.00 0.00

0.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โครงการ
พระราชด าริ  ด้านสาธารณสุข  ม.4

20,000.00

20,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โครงการ
พระราชด าริ  ด้านสาธารณสุข  ม.6

20,000.00

0.00

เงินอุดหนุน

0.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โครงการ
พระราชด าริ  ด้านสาธารณสุข  ม.7

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

งานระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา

ค่าตอบแทน



งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

รวมเงนิอุดหนุน 140,000.00 0.00

309,640.00
รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 180,000.00 0.00

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

650,640.00

21,000.00

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 165,960.00

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00

82,370.00

413,140.00
40,000.00

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 780.00 130.00

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

150,000.00
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 859,380.00

3,900.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 0.00

รวมค่าตอบแทน 160,000.00 40,000.00

ค่าใช้จา่ยเดินทางไปราชการ 30,000.00

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 25,000.00

5,646.00

1,746.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000.00 0.00

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000.00
รวมค่าใช้สอย 65,000.00

0.00

0.00

รวมค่าวัสดุ 5,000.00 0.00

ค่าวสัดุ

0.00

รวมค่าครภุัณฑ์ 0.00 0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว

โครงการศึกษาดูงานและเพิม่ทักษะด้านอาชีพ
ผู้สูงอายแุละคนพิการต าบลหนองค้า

40,000.00 0.00
รวมงานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 1,089,380.00 458,786.00

0.00

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี
ต าบลหนองค้า

150,000.00

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอาย"ุกิจกรรมสานสัมพันธฺ์ผู้สูงวยั ใส่ใจ
สุขภาพ"

40,000.00

0.00

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ
  และกลุ่มคนพิการในเขตพืน้ที่ต าบลหนองค้า

20,000.00 11,424.00

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 250,000.00 11,424.00
250,000.00 11,424.00

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

796,800.00 383,400.00

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 186,240.00
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00

93,420.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,025,040.00 497,820.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

21,000.00

0.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000.00

0.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจา้งประจ า

9,900.00 1,529.00

39,900.00 1,529.00
5,000.00รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 20,000.00

รวมค่าตอบแทน

รวมค่าใช้สอย

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอยงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

งานสวสัดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย



งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวฒันธรรม
ท้องถิ่น

20,000.00

5,000.00

0.00
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000.00 0.00
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ค่าใช้จา่ยเดินทางไปราชการ

รวมค่าใช้สอย 50,000.00

0.00

0.00

ครุภัณฑ์ส านักงาน ปัม๊น้ าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกวา่ 150 วตัต์

ครุภัณฑ์ส านักงาน ถังน้ าแบบพลาสติก ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร

0.00 0.00

0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์สุขภัณฑ์ชักโครก ชนิดนั่งราบแแบบมี

ถังพักน้ าพร้อมอุปกรณ์
0.00

14,338.00
รวมงานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,114,940.00 504,349.00

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 60,000.00
22,211.00

รวมค่าวัสดุ 200,000.00 36,549.00
วสัดุก่อสร้าง 140,000.00

งานไฟฟ้าและประปา

0.00

โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน บ้านหนองค้า 
หมู่ที่ 1 (คุ้มกะฮอก)

100,000.00

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร บ้าน
หนองค้า (เส้นทางหนองกะบูรณ์) หมู่ที่ 2

400,000.00

0.00

500,000.00 0.00

0.00
รวมงานไฟฟ้าและประปา 700,000.00 36,549.00

ค่าใช้สอย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ต าบล 5,000.00

โครงการศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอพยหุ์  จงัหวดัศรีสะเกษ

30,000.00 30,000.00
รวมค่าใช้สอย 5,000.00 0.00

0.00

โครงการจดังานวนัคล้ายวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

6,000.00

โครงการจดังานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว

10,000.00

0.00

6,000.00

โครงการจดังานวนัคล้ายวนัสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบิตร

6,000.00 0.00

โครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

6,000.00

โครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินี

6,000.00

0.00

0.00

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจดังานวนัปิยมหาราช 6,000.00

75,000.00 36,000.00

0.00

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวงัปัญหายา
เสพติด จงัหวดั ศรีสะเกษ

5,000.00

โครงการจดัการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
ต าบลหนองค้า

170,000.00 0.00
รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 80,000.00 36,000.00

0.00
รวมค่าใช้สอย 170,000.00 0.00

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 170,000.00
0.00

รวมค่าใช้สอย 50,000.00 0.00

ค่าใช้สอย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

โครงการประเพณี แห่เทียนเทศกาลเข้าพรรษา 50,000.00

ค่าใช้สอย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

รวมเงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมเงนิอุดหนุน

รวมค่าครภุัณฑ์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานไฟฟ้าและประปา

ค่าวสัดุ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวสิาหกิจ



งานส่งเสริมการเกษตร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
บก หมู่ที่ 4 - บ้านตะเคียน ต าบลโนนปูน

505,500.00 0.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 50,000.00 0.00

0.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองค้า หมู่ที่ 1 - บ้านอาลัย ต าบลสุขสวสัด์ิ

506,100.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โพธิ์น้อย หมูที่ 5 - บ้านหนองเตย ต าบลพรหม
สวสัด์ิ

508,400.00

0.00

0.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองค้า หมู่ที่ 1 (เส้นทางข้างโรงน้ าไปคลอง
อีสานเขียว)

337,300.00 0.00

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 82,200.00

0.00
รวมค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง 2,039,500.00 0.00

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค่า 100,000.00

งานก่อสร้าง

336,360.00 171,360.00
รวมงานก่อสรา้ง 2,039,500.00 0.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0.00
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 336,360.00 171,360.00

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000.00

0.00

60,000.00

2,000.00

191,360.00

20,000.00

65,000.00

0.00
รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 401,360.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

10,000.00

3,000.00

โครงการฝึกอบรมปลูกฝังสร้างจติส านึกในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

10,000.00

โครงการประชารัฐ ร่วมใจ คลองสวยน้ าใสไร้
ผักตบชวา

รวมค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน

0.00

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อสถ.) 10,000.00 0.00

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่าสมุนไพร 10,000.00

0.00
รวมค่าใช้สอย 40,000.00 0.00

0.00

รวมทัง้หมด 28,000,000.00 10,042,263.50
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 40,000.00

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

ค่าใช้สอยงานส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าตอบแทน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง


