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พื้นที่ 88.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,404 คน
ชาย 2,726 คน

หญิง 2,678 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลปางกู่
อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปางกู

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลปางกู จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปางกูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลปางกู จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 22,289,797.22 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 46,619,093.24 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,119,294.07 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 6,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 35,502,776.16 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 20,813.63 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 21,502.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 31,849.87 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 159,810.92 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,878,204.87 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 18,390,594.87 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 24,513,644.92 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 29,969,203.34 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 9,976,094.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,571,551.67 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,596,834.85 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,927,485.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,897,237.82 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 22,956,744.92 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลปางกู
อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 20,813.63 19,740.00 20,813.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

21,502.00 58,370.00 21,502.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 31,849.87 90,000.00 31,849.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 159,810.92 231,500.00 159,811.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 233,976.42 399,610.00 233,975.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,878,204.87 16,797,390.00 16,878,204.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,878,204.87 16,797,390.00 16,878,204.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 18,390,594.87 18,303,000.00 18,390,821.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

18,390,594.87 18,303,000.00 18,390,821.00

รวม 35,502,776.16 35,500,000.00 35,503,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลปางกู
อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,976,094.00 11,686,660.00 11,677,300.00

งบบุคลากร 12,571,551.67 13,618,440.00 13,856,220.00

งบดําเนินงาน 3,596,834.85 6,006,700.00 5,116,580.00

งบลงทุน 1,927,485.00 2,149,000.00 2,479,100.00

งบเงินอุดหนุน 1,897,237.82 2,039,200.00 2,373,800.00

รวมจายจากงบประมาณ 29,969,203.34 35,500,000.00 35,503,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลปางกู่

อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลปางกู่
อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,899,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 545,700

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,060,740

แผนงานสาธารณสุข 944,640

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,206,040

แผนงานเคหะและชุมชน 1,929,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 95,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 475,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,406,000

แผนงานการเกษตร 263,640

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,677,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,503,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,677,300 11,677,300
    งบกลาง 11,677,300 11,677,300

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,136,400 460,140 2,279,460 194,640 7,070,640
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120 0 0 0 1,707,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,429,280 460,140 2,279,460 194,640 5,363,520

งบดําเนินงาน 1,351,000 60,000 307,000 20,000 1,738,000
    คาตอบแทน 97,000 0 172,000 0 269,000

    คาใช้สอย 555,000 60,000 110,000 20,000 745,000

    คาวัสดุ 405,000 0 20,000 0 425,000

    คาสาธารณูปโภค 294,000 0 5,000 0 299,000

งบลงทุน 0 0 51,100 0 51,100
    คาครุภัณฑ 0 0 51,100 0 51,100

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 0 0 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 0 0 0 40,000

รวม 5,527,400 520,140 2,637,560 214,640 8,899,740

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 335,700 0 335,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 335,700 0 335,700

งบดําเนินงาน 20,000 190,000 210,000
    คาใช้สอย 20,000 190,000 210,000

รวม 355,700 190,000 545,700

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,131,600 2,509,560 3,641,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,131,600 2,509,560 3,641,160

งบดําเนินงาน 44,800 1,805,980 1,850,780
    คาตอบแทน 4,800 35,000 39,800

    คาใช้สอย 30,000 705,980 735,980

    คาวัสดุ 10,000 950,000 960,000

    คาสาธารณูปโภค 0 115,000 115,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,568,800 1,568,800
    เงินอุดหนุน 0 1,568,800 1,568,800

รวม 1,176,400 5,884,340 7,060,740

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 194,640 0 194,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 194,640 0 194,640

งบดําเนินงาน 250,000 300,000 550,000
    คาตอบแทน 120,000 0 120,000

    คาใช้สอย 100,000 300,000 400,000

    คาวัสดุ 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 0 200,000
    เงินอุดหนุน 200,000 0 200,000

รวม 644,640 300,000 944,640

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,116,240 1,116,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,116,240 1,116,240

งบดําเนินงาน 69,800 69,800
    คาตอบแทน 9,800 9,800

    คาใช้สอย 40,000 40,000

    คาวัสดุ 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

รวม 1,206,040 1,206,040

หน้า : 6/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบบุคลากร 1,234,200 0 1,234,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,234,200 0 1,234,200

งบดําเนินงาน 273,000 0 273,000
    คาตอบแทน 132,000 0 132,000

    คาใช้สอย 100,000 0 100,000

    คาวัสดุ 30,000 0 30,000

    คาสาธารณูปโภค 11,000 0 11,000

งบลงทุน 22,000 0 22,000
    คาครุภัณฑ 22,000 0 22,000

งบเงินอุดหนุน 0 400,000 400,000
    เงินอุดหนุน 0 400,000 400,000

รวม 1,529,200 400,000 1,929,200

หน้า : 7/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 95,000 95,000
    คาใช้สอย 95,000 95,000

รวม 95,000 95,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 250,000 80,000 330,000
    คาใช้สอย 200,000 80,000 280,000

    คาวัสดุ 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 145,000 145,000
    เงินอุดหนุน 0 145,000 145,000

รวม 250,000 225,000 475,000

หน้า : 8/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 100,000 2,306,000 2,406,000
    คาครุภัณฑ 100,000 0 100,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,306,000 2,306,000

รวม 100,000 2,306,000 2,406,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 263,640 263,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 263,640 263,640

รวม 263,640 263,640

หน้า : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3,569.41 5,483.63 4,700.00 16.66 % 5,483.00
     ภาษีป้าย 10,232.00 15,330.00 15,040.00 1.93 % 15,330.00

รวมหมวดภาษีอากร 13,801.41 20,813.63 19,740.00 20,813.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 873.00 1,164.00 1,000.00 16.40 % 1,164.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 % 7,500.00
     คาธรรมเนียมการแพทย 28,350.00 0.00 30,000.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 430.00 400.00 450.00 -11.11 % 400.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 980.00 1,679.00 1,000.00 67.90 % 1,679.00
     คาปรับการผิดสัญญา 14,399.00 9,462.00 16,020.00 -40.94 % 9,462.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

0.00 400.00 200.00 100.00 % 400.00

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 2,070.00 897.00 2,200.00 -59.23 % 897.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 54,602.00 21,502.00 58,370.00 21,502.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 86,629.86 31,849.87 90,000.00 -64.61 % 31,849.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 86,629.86 31,849.87 90,000.00 31,849.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 2,950.00 0.00 3,500.00 -100.00 % 0.00
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.92 0.00 100.00 % 1.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 49,000.00 66,000.00 52,000.00 26.92 % 66,000.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 66,000.00 -100.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 74,730.00 93,810.00 110,000.00 -14.72 % 93,810.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 126,680.00 159,810.92 231,500.00 159,811.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 330,678.08 311,913.28 360,000.00 -13.36 % 311,913.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,237,234.65 9,453,768.54 8,530,000.00 10.83 % 9,453,769.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,015,363.16 2,241,542.76 2,240,000.00 0.07 % 2,241,543.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 20,958.42 31,598.11 22,000.00 43.63 % 31,598.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,088,362.37 4,326,674.89 5,200,000.00 -16.79 % 4,326,675.00
     คาภาคหลวงแร 52,083.71 56,669.62 53,290.00 6.34 % 56,669.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 36,315.58 23,869.67 37,000.00 -35.49 % 23,869.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

331,058.00 430,658.00 355,000.00 21.31 % 430,658.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 90.00 1,510.00 100.00 1,410.00 % 1,510.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,112,143.97 16,878,204.87 16,797,390.00 16,878,204.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 17,849,543.00 18,390,594.87 18,303,000.00 0.48 % 18,390,821.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 17,849,543.00 18,390,594.87 18,303,000.00 18,390,821.00
รวมทุกหมวด 33,243,400.24 35,502,776.16 35,500,000.00 35,503,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลปางกู

อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,503,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 20,813 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 5,483 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 15,330 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 21,502 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,164 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 7,500 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 400 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,679 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 9,462 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 400 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 897 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 31,849 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 31,849 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 159,811 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 1 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 66,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 93,810 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,878,204 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 311,913 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,453,769 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,241,543 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 31,598 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,326,675 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 56,669 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 23,869 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 430,658 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,510 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 18,390,821 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,390,821 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 145,220 109,398 200,000 0 % 200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,800 6,813 20,000 0 % 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,071,500 6,279,700 7,261,200 2.33 % 7,430,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,623,200 2,783,600 3,331,200 -3.53 % 3,213,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 97,500 101,000 132,000 -9.09 % 120,000

เงินสํารองจาย 339,111.5 253,715 253,320 -2.87 % 246,056

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 343,940 -0.49 % 342,244

คาใช้จายในการจัดการจราจร 5,114 9,375 50,000 -80 % 10,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 20,000 0 % 20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลปางกู

อําเภอโนนสัง    จังหวัดหนองบัวลําภู
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ
ประชาชนในตําบลปางกู

75,000 75,000 75,000 0 % 75,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

166,121 357,493 0 0 % 0

รวมงบกลาง 9,529,566.5 9,976,094 11,686,660 11,677,300
รวมงบกลาง 9,529,566.5 9,976,094 11,686,660 11,677,300
รวมงบกลาง 9,529,566.5 9,976,094 11,686,660 11,677,300

รวมแผนงานงบกลาง 9,529,566.5 9,976,094 11,686,660 11,677,300
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

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

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

172,800 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,703,760 1,702,560 1,057,600 -3.33 % 1,022,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,474,880 2,387,280 1,742,320 1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,212,210 1,321,260 1,016,940 -4.01 % 976,200

เงินประจําตําแหนง 90,000 90,000 90,000 40 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,075,200 1,277,160 1,191,960 3.28 % 1,231,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 63,900 98,050 103,140 -6.92 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,441,310 2,786,470 2,402,040 2,429,280
รวมงบบุคลากร 4,916,190 5,173,750 4,144,360 4,136,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,100 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 72,000 18,000 2,000 3,500 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 83,050 20,650 27,000 97,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 220,053.12 141,718.75 170,000 -11.76 % 150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 12,950 15,630 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 0 0 766,500 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

132,106 34,040 170,000 -11.76 % 150,000

คาใช้จายในการพัฒนาเว็บไซด์/คาเชาโฮ
สติ้ง/คาตอโดเมนเนม

5,000 20,000 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภา     
องค์การบริหารสวนตําบลปางกู และผู้
บริหารองค์การบริหารสวนตําบลปางกู)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและฟื้นฟู
ป่าชุมชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและฟื้นฟู
ป่าชุมชน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและฟื้นฟู
ป่าชุมชน

5,000 1,950 0 0 % 0

โครงการพัฒนาบุคลากร 0 0 300,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการพัฒนาบุคลากร 0 0 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
299,828 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร 
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและสมาชิก

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร 
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและสมาชิก

0 0 5,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 143,170 63,144 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 818,107.12 276,482.75 1,551,500 555,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,568 48,717 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000 20,000 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,390 7,590 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 258,600 238,115 300,000 0 % 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 0 0 0 % 0

วัสดุกีฬา 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 9,900 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 342,558 314,322 425,000 405,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 166,272.19 119,549.5 200,000 0 % 200,000
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 6,000 0 % 6,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,283.37 1,321.34 3,000 0 % 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 1,000 0 % 1,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 58,850 69,550 84,000 0 % 84,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 226,405.56 190,420.84 294,000 294,000
รวมงบดําเนินงาน 1,470,120.68 801,875.59 2,297,500 1,351,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องโทรสาร (ระบบเลเซอร์) 0 9,600 0 0 % 0

จัดซื้อ เก้าอี้สํานักงาน (ปรับระดับได้ แบบมี
พนักพิง และที่วางแขน) 

0 10,500 0 0 % 0

จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง)

0 119,400 0 0 % 0

จัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร (40 ชอง) 0 6,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0 0 3,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกสวน) 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู  

0 0 53,600 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกสวน) 
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

0 0 75,800 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 5,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0 680,000 0 0 % 0

จัดซื้อโครงหลังคารถบริการประชาชนตําบล
ปางกู

160,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อรถบริการประชาชนตําบลปางกู 1,187,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อระบบเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง (ติดตั้ง
ห้องประชุมผาดาง องค์การบริหารสวน
ตําบลปางกู) จํานวน 1 ชุด

0 0 52,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV จํานวน 1 เครื่อง (ติดตั้งห้อง
ประชุมผาดาง องค์การบริหารสวนตําบล
ปางกู)

0 0 35,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน – น้ําเย็น (แบบตั้ง
พื้น) จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 6,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง

0 0 44,000 -100 % 0

จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับ
งานประมวลผล 

0 22,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,347,000 853,400 269,900 0
รวมงบลงทุน 1,347,000 853,400 269,900 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธีและ
รัฐพิธี(อําเภอ)

0 0 7,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธีและ
รัฐพิธี(อําเภอ)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดหนองบัวลําภู

0 0 30,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการตอสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลําภู

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 37,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 37,000 40,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,733,310.68 6,829,025.59 6,748,760 5,527,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 233,760 4.95 % 245,340

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 206,520 4.01 % 214,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 440,280 460,140
รวมงบบุคลากร 0 0 440,280 460,140

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น และการจัดทํางบประมาณ
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการอบรมการให้ความรู้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมบรูณาการทําประชาคม      0 2,286 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 2,286 5,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 2,286 5,000 60,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

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

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 2,286 467,280 520,140
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,221,540 1,447,240 1,414,920 11.04 % 1,571,100

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 575,160 604,440 640,800 3.99 % 666,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,838,700 2,093,680 2,097,720 2,279,460
รวมงบบุคลากร 1,838,700 2,093,680 2,097,720 2,279,460

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

93,600 130,000 140,000 -28.57 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 83,400 0 0 0 % 0

คาเชาบ้าน 60,000 53,000 21,000 100 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 238,300 208,530 201,000 172,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

89,648 45,152 77,000 -35.06 % 50,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 44,118 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 133,766 45,152 82,000 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,525 8,832 20,000 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,300 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 35,825 8,832 40,000 20,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 475 3,226 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 475 3,226 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 408,366 265,740 328,000 307,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 50,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 3,500 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ  2 บาน  0 0 18,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู้ 0 0 0 100 % 22,800

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 27,600 -100 % 0
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จัดซื้อโต๊ะสํานักงาน 0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 22,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 6,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 72,000 0 76,600 51,100
รวมงบลงทุน 72,000 0 76,600 51,100

รวมงานบริหารงานคลัง 2,319,066 2,359,420 2,502,320 2,637,560
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 200,000 -2.68 % 194,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 200,000 194,640
รวมงบบุคลากร 0 0 200,000 194,640
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 200,000 214,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,052,376.68 9,190,731.59 9,918,360 8,899,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 92,080 148,140 158,820 6.04 % 168,420

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,200 13,350 9,780 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 142,920 151,680 160,800 4.03 % 167,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 16,500 8,650 7,740 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 265,700 321,820 337,140 335,700
รวมงบบุคลากร 265,700 321,820 337,140 335,700
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

0 0 600 3,233.33 % 20,000

โครงการบูรณาการและบริหารจัดการน้ําใน
ตําบลปางกู

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,600 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,600 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อโทรทัศน์ 11,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 11,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 276,700 321,820 387,740 355,700
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

2,800 4,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,800 4,000 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการตั้งดานประจําจุดตรวจชวง
เทศกาลปใหม

30,000 40,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการตั้งดานประจําจุดตรวจชวง
เทศกาลสงกรานต์

0 40,000 0 0 % 0

โครงการตั้งดานประจําจุดตรวจชวงเทศกาล
ปใหม

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการตั้งดานประจําจุดตรวจชวงเทศกาล
ปใหม

0 0 0 100 % 40,000

โครงการตั้งดานประจําจุดตรวจชวงเทศกาล
สงกรานต์

0 0 0 100 % 40,000

โครงการตั้งดานประจําจุดตรวจชวงเทศกาล
สงกรานต์

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

14,918 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย"อบรมหลักสูตรจิตอาสา
ภัยพิบัติ 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ"

0 146,330 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 17,200 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 44,918 243,530 140,000 190,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 72,000 11,700 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 72,000 11,700 0 0
รวมงบดําเนินงาน 119,718 259,230 140,000 190,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 119,718 259,230 140,000 190,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 396,418 581,050 527,740 545,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 552,870 529,091.67 667,320 5.79 % 705,960

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 343,760 347,280 361,680 2.75 % 371,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 4,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 942,630 930,371.67 1,083,000 1,131,600
รวมงบบุคลากร 942,630 930,371.67 1,083,000 1,131,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,200 14.29 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 26,200 26,200 4,200 4,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 49,391 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางปราชการใน
ราชการอาณาจักและนอกอาณาจักร

7,488 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

0 16,580 30,000 -33.33 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 56,879 16,580 40,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,394 13,041 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 8,394 13,041 20,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 91,473 55,821 64,200 44,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 11,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับ
งานประมวลผล 

0 22,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 33,800 0 0
รวมงบลงทุน 0 33,800 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,034,103 1,019,992.67 1,147,200 1,176,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,352,570 1,450,740 1,337,620 11.69 % 1,494,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 15,200 342.11 % 67,200

เงินวิทยฐานะ 59,500 101,500 151,000 -27.68 % 109,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 624,645.28 619,320 769,560 2.81 % 791,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 20,210 24,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,056,925.28 2,195,560 2,321,380 2,509,560
รวมงบบุคลากร 2,056,925.28 2,195,560 2,321,380 2,509,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 24,000 45.83 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 24,000 35,000
ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 30,000 0 0 0 % 0

โครงการนิทรรศการและแสดงผลงานเด็ก
กอนเข้าเรียนระดับอนุบาล

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการนิทรรศการและแสดงผลงานเด็ก
กอนเข้าเรียนระดับอนุบาล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานเด็กกอน
เข้าเรียนในระดับอนุบาล

10,000 9,918 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์เด็กเล็ก)

0 0 103,960 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์เด็กเล็ก)

0 0 0 100 % 91,530

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์เด็กเล็ก)

50,850 62,150 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

163,700 139,400 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0 0 156,400 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0 0 0 100 % 137,700

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก)

0 0 0 100 % 416,750

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก)

415,260 370,080 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก)

0 0 473,340 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,130 4,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 670,940 585,548 793,700 705,980
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,980 10,000 950,000 -1.05 % 940,000

คาอาหารเสริม (นม) 870,006.28 838,426.56 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 879,986.28 848,426.56 950,000 950,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 47,795.11 36,810.8 50,000 100 % 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 510 0 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6,903.71 13,770.9 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 55,208.82 50,581.7 65,000 115,000
รวมงบดําเนินงาน 1,606,135.1 1,484,556.26 1,832,700 1,805,980

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม 0 100,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 100,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 100,000 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันสถานศึกษาในเขต
องค์การบริหารสวนตําบลปางกู

0 1,508,600 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถาน
ศึกษาในเขตองค์การบริหารสวนตําบลปางกู

0 0 0 100 % 1,528,800

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถาน
ศึกษาในเขตองค์การบริหารสวนตําบลปางกู

0 0 1,537,200 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 1,504,980 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการกิจกรรมเข้าคายลูกเสือ - 
เนตรนารี อยางมีคุณภาพ

0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนตําบล
ปางกู

0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนตําบล
ปางกู

0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,504,980 1,508,600 1,567,200 1,568,800
รวมงบเงินอุดหนุน 1,504,980 1,508,600 1,567,200 1,568,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,168,040.38 5,288,716.26 5,721,280 5,884,340
รวมแผนงานการศึกษา 6,202,143.38 6,308,708.93 6,868,480 7,060,740
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 140,000 39.03 % 194,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 140,000 194,640
รวมงบบุคลากร 0 0 140,000 194,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 0 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

โครงการการบริหารและจัดการขยะใน
ชุมชน

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

43,200 43,200 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0 0 0 100 % 60,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 43,200 43,200 60,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25,000 28,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 25,000 28,000 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 68,200 71,200 210,000 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 99,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 99,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 99,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 200,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระดําริด้านสาธารณสุข

0 0 200,000 -100 % 0

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

200,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 200,000 0 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 0 200,000 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 268,200 170,200 550,000 644,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการแพทย์ฉุกเฉินตําบลปางกู 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการการแพทย์ฉุกเฉินตําบลปางกู 0 0 0 100 % 300,000

โครงการการแพทย์ฉุกเฉินตําบลปางกู 295,750 292,250 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 295,750 292,250 300,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 295,750 292,250 300,000 300,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 295,750 292,250 300,000 300,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 563,950 462,450 850,000 944,640

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 590,220 552,380 728,300 19.67 % 871,560

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:08 หน้า : 28/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 174,720 183,720 194,760 4.07 % 202,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 806,940 778,100 965,060 1,116,240
รวมงบบุคลากร 806,940 778,100 965,060 1,116,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,800 0 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 4,800 9,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

2,790 3,780 30,000 -33.33 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู่่
ด้อยโอกาส

9,810 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ตําบลปางกู

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาสงเสริมอาชีพ 19,900 0 0 0 % 0

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลปางกู

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพของประชาชน 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตําบล
ปางกู(โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลปางกู)

8,960 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 41,460 3,780 115,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,666 9,067 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 7,666 9,067 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 49,126 12,847 129,800 69,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อ เก้าอี้สํานักงาน 0 3,500 0 0 % 0

จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง) ขนาด 32,000 บีทียู

0 0 43,000 -100 % 0

จัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร (40 ชอง) 0 12,000 0 0 % 0

จัดซื้อ พัดลม แบบตั้งพื้น ขนาด 22 นิ้ว 0 8,100 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล

0 21,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 44,600 43,000 0
รวมงบลงทุน 0 44,600 43,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการดําเนินงานตามภารกิจของ
เหลากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู
0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 856,066 835,547 1,157,860 1,206,040
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 856,066 835,547 1,157,860 1,206,040

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 591,780 636,660 814,600 24.15 % 1,011,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 28.4 % 12,840

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 143,520 152,280 161,520 4.01 % 168,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 15,900 8,050 5,600 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 793,200 838,990 1,033,720 1,234,200
รวมงบบุคลากร 793,200 838,990 1,033,720 1,234,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 36,000 47,000 65,099 84.33 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 20 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 37,000 50,300 75,099 132,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการดําเนินการดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน

0 9,690 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

35,130 11,540 30,000 0 % 30,000

โครงการบริหารการจัดน้ําตามปรัญชาเศษ
ฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ําใต้ดิน)

59,918 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการน้ํา (ธนาคารน้ําใต้
ดิน)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการบริหารจัดการน้ํา (ธนาคารน้ําใต้
ดิน)

0 0 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 107,980 52,800 90,000 -44.44 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 203,028 74,030 180,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 7,899 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 18,800 60,000 -66.67 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 10,000 26,699 70,000 30,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 11,000 11,000
รวมงบดําเนินงาน 250,028 151,029 336,099 273,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว  0 0 10,500 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะสํานักงาน จํานวน 2 ตัว 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการแก้ไขปญหาภัยแล้งตําบลปางกู 100,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 100,000 0 22,500 22,000
รวมงบลงทุน 100,000 0 22,500 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,143,228 990,019 1,392,319 1,529,200
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ป้มบาดาลบอ ขนาด 4 นิ้ว ขนาดไมน้อย
กวา 1.5 แรง 

0 9,685 0 0 % 0

ป้มแรงดัน 3 ใบพัด เครื่องยนต์ดีเซลไมน้อย
กวา 14 แรงม้า 

0 90,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกล้อง (CCTV) 99,820 100,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 99,820 199,685 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างห้องพักอาศัย พนักงาน อบต.ปางกู 234,000 0 0 0 % 0

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารกิจการสภา 
อบต.ปางกู

499,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 2 บ้านโสกแคน 

259,000 0 0 0 % 0

โครงการ กอสร้างถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ  
หมูที่ 8 บ้านนิคมหนองหมวย 

150,000 0 0 0 % 0

โครงการ ขยายเขตไหลทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 5 บ้านโสกปลาขาว

110,000 0 0 0 % 0

โครงการ เสริมผิวถนนลาดยางแบบผิว
จราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 1 บ้าน
ดอนกู

160,000 0 0 0 % 0

โครงการ เสริมผิวถนนลาดยางแบบผิว
จราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 6 บ้าน
หนองหญ้าปล้อง

310,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนกู หมูที่ 1

0 199,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโสกแคน หมูที่ 2

0 199,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแวงป่งสัง หมูที่ 4

0 199,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,722,000 597,000 0 0
รวมงบลงทุน 1,821,820 796,685 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า (แรงต่ํา) บ้านนิคม
ศรีวิไล หมูที่ 9 

0 169,725.73 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า (แรงต่ํา) บ้าน
หนองหญ้าปล้อง หมูที่ 6

0 122,712.79 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า(แรงต่ํา) บ้านหนอง
บัวเงิน หมูที่ 3

0 96,199.3 0 0 % 0

โครงการขยายไฟฟ้าแรงดันต่ํา หมู 5 บ้าน
โสกปลาขาว

43,894.9 0 0 0 % 0

โครงการขยายไฟฟ้าแรงดันต่ํา หมู 7 บ้าน
นิคมหนองจาน

312,608.76 0 0 0 % 0

โครงการขยายไฟฟ้าแรงดันต่ํา หมู 9 บ้าน
ศรีวิไล

37,874.23 0 0 0 % 0
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โครงการขยายไฟฟ้าแรงดันต่ํา หมูที่ ๑  
บ้านดอนกู

89,155.43 0 0 0 % 0

โครงการขยายไฟฟ้าแรงดันต่ํา หมูที่ 3  
บ้านหนองบัวเงิน

23,373.9 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านโสก
ปลาขาว หมูที่ 5

0 0 0 100 % 200,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านหนอง
แวงดาน หมูที่ 10

0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 506,907.22 388,637.82 0 400,000
รวมงบเงินอุดหนุน 506,907.22 388,637.82 0 400,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,328,727.22 1,185,322.82 0 400,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

2,790 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพจัดการ
ขยะมูลฝอย

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,790 0 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 2,790 0 10,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,790 0 10,000 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,474,745.22 2,175,341.82 1,402,319 1,929,200
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

0 0 0 100 % 15,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ตําบลปางกู

0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญหายา
เสพติด (To Be Number One)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญหายา
เสพติด (To Be Number One)

0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลปางกู

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมอาชีพของประชาชน ตําบล
ปางกู

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 95,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 95,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 10,000 95,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 10,000 95,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการแขงขันกีฬาประจําตําบล
ปางกู

149,972 200,000 0 0 % 0
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โครงการแขงขันกีฬาประจําตําบลปางกู 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 149,972 200,000 0 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 50,000 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 50,000 0 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 199,972 200,000 50,000 250,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 199,972 200,000 50,000 250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตําบลปาง
กู

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตําบลปาง
กู

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสักการะสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการสักการะสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

29,620 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 29,620 0 50,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 29,620 0 50,000 80,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมือง 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมือง 0 0 0 100 % 15,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนบุญทอดเทียน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนบุญทอดเทียน 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนบุญบั้งไฟ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนบุญบั้งไฟ 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนบุญมหาชาด 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนบุญมหาชาติ 0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

คาจัดงานประเพณีบุญทอดเทียน 10,000 0 0 0 % 0
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คาจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ 20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 145,000 145,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 145,000 145,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 59,620 0 195,000 225,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 259,592 200,000 245,000 475,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกล้อง (CCTV) 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งกล้อง (CCTV) ปงบประมาณ 
2566

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 100,000 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 100,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 100,000 100,000
งานก่อสร้าง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการติดตั้งผนังกระจกวงกบอลูมิเนียม 
ศพด.องค์การบริหารสวนตําบลปางกู

0 0 0 100 % 106,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน โดยใช้วัสดุหินคลุก
เกรดเรียบ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมูที่ 6 
ประจําปงบประมาณ 2565

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนิคมหนองจาน หมูที่ 7 ประจําปงบ
ประมาณ 2565

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนิคมหนองหมวย หมูที่ 8 ประจําปงบ
ประมาณ 2565

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโสกปลาขาว  หมูที่ 5

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบัวเงิน หมูที่ 3 ประจําปงบ
ประมาณ 2565

0 0 200,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแวงป่งสัง หมูที่ 4  ประจําปงบ
ประมาณ 2565

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองแวงป่งสัง หมูที่ 4 ตําบลปาง
กู ถึง บ้านกุดเตา หมูที่ 7 ตําบลนามะเฟือง

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนโดยใช้วัสดุหินคลุก
เกรดเรียบ บ้านนิคมศรีวิไล หมูที่ 9 
ประจําปงบประมาณ 2565

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้าน แบบ
บาดาล บ้านหนองหญ้าปล้อง หมูที่ 6

0 0 0 100 % 200,000

โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านดอนกู หมูที่ 
1 ถึง บ้านนิคมศรีวิไล หมูที่ 9

0 0 0 100 % 100,000
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โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมู
บ้าน บ้านหนองแวงดาน หมูที่ 10 ประจําป
งบประมาณ 2565

0 0 140,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินคลุก 
บ้านนิคมศรีวิไล หมูที่ 9

0 0 0 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพิ่มขนาด
หม้อแปลงเป็น 50 KVA สํานักงานองค์การ
บริหารสวนตําบลปางกู

0 0 469,901 -100 % 0

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนกู หมูที่ 1 ประจําปงบประมาณ 
2565

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโสกแคน หมูที่ 2 ประจําปงบประมาณ 
2565

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง แบบผิว
จราจร ASPHALTIC CONCRETE หมูที่ 1

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,409,901 2,306,000
รวมงบลงทุน 0 0 2,409,901 2,306,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านหนอง
แวงดาน หมูที่ 10  ประจําปงบประมาณ 
2565

0 0 60,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 60,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 60,000 0

รวมงานก่อสร้าง 0 0 2,469,901 2,306,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,569,901 2,406,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 227,760 239,280 253,680 3.93 % 263,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 227,760 239,280 253,680 263,640
รวมงบบุคลากร 227,760 239,280 253,680 263,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 10,000 -100 % 0

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

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 227,760 239,280 263,680 263,640
รวมแผนงานการเกษตร 227,760 239,280 263,680 263,640

รวมทุกแผนงาน 31,562,617.78 29,969,203.34 35,500,000 35,503,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลปางกู

อําเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวลําภู

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,503,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,677,300 บาท
งบกลาง รวม 11,677,300 บาท

งบกลาง รวม 11,677,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
องคการบริหารสวนตําบลตามอัตราที่ทางราชการกําหนด
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 - เป็นไปตามพระราชกําหนดระยะเวลาที่ดําเนินการจัดเก็บเงิน
สมทบฯ  พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจาย
เงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
 - เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อนําสงเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี  
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 - เป็นไปตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การ
ตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,430,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน ๑๒ 
เดือน จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
  แก้ไขเพิ่มเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2562

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,213,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จํานวน ๑๒ 
เดือน จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสที่แพทยรับรองและ
ทําการวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยูยากลําบาก  หรือถูกทอด
ทิ้ง  ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู  ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ รายละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548

เงินสํารองจาย จํานวน 246,056 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินเรงดวนที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนเป็นสวนรวม ซึ่งไม
สามารถคาดการณได้ลวงหน้าหากไมรีบดําเนินการจะเกิดความ
เสียหายแกทางราชการหรือประชาชน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

วันที่พิมพ : 2/9/2565  11:08:30 หน้า : 2/61



รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรงเชน การตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกในน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความ
เร็ว เป็นต้น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว3892
 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและเบิกจายเงินคาใช้จายเกี่ยว
กับการจัดจราจร

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 342,244 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบล โดยตั้งจายร้อยละ 2 ของราย
ได้ประจําปีตามงบประมาณทั่วไป (ไมรวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน
 - เป็นไปตามตามหนังสือ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเครือขายสวัสดิการชุมชนตําบลปาง
กู ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553  
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท
 1491.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของประชาชนในตําบลปางกู จํานวน 75,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น  หรือพื้นที่  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  ลงวันที่ 28  มิถุนายน  2549  สําหรับจายเป็นเงิน
สมทบขององคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางไมน้อยกวาร้อย
ละ  40  ของคาบริหารสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนประกัน
สุขภาพแหงชาติ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 5,527,400 บาท

งบบุคลากร รวม 4,136,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก นายก อบต. และ
รองนายก อบต. จํานวน 12 เดือน ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนฯ ดังนี้
  1. เงินเดือนนายกฯ อัตราเดือนละ 20,400 บาท เป็น
เงิน 244,800 บาท 
  2. เงินเดือนรองนายกคนที่ 1 อัตราเดือนละ 11,220 บาท เป็น
เงิน 134,640 บาท
  3. เงินเดือนรองนายกคนที่ 2 อัตราเดือนละ 11,220 บาท เป็น
เงิน 134,640 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของผู้บริหารท้อง
ถิ่น ได้แก นายก อบต. และรองนายก อบต. จํานวน 12
 เดือน ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินเดือนฯ ดังนี้
  1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อัตราเดือนละ 1,750
 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
  2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกคนที่ 1  อัตราเดือน
ละ 880 บาท เป็นเงิน 10,560 บาท
  3. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกคนที่ 2  อัตราเดือน
ละ 880 บาท เป็นเงิน 10,560 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของผู้บริหารท้อง
ถิ่น ได้แก นายก อบต. และรองนายก อบต. จํานวน 12
 เดือน ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินเดือนฯ ดังนี้
  1. คาตอบแทนพิเศษนายก  อัตราเดือนละ 1,750 บาท เป็น
เงิน 21,000 บาท
  2. คาตอบแทนพิเศษรองนายกคนที่ 1  อัตราเดือนละ  880
 บาท เป็นเงิน 10,560 บาท
  3. คาตอบแทนพิเศษรองนายกคนที่ 2  อัตราเดือนละ  880
 บาท เป็นเงิน 10,560 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต. และที่
ปรึกษานายก อบต. ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินเดือน โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้
  1. คาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. อัตราเดือนละ 7,200
 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,022,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. คาตอบแทนประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือน
ละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท
  2. คาตอบแทนเงินรองประธานสภา จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือน
ละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท
  3. คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200
 บาท เป็นเงิน 691,200 บาท
  4. คาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา อัตรา
เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,429,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 976,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก พนักงานสวนตําบล สํานัก
ปลัด พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดย
คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
  2. หัวหน้าสํานักปลัด 
  3. นักทรัพยากรบุคคล 
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ระเบียบ
กฎหมาย ประกาศ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก ปลัด รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และหัวหน้าสวนราชการ ที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหนงตามกฎหมายฯ โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดัง
นี้
  1. ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 7,000
 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
  2. ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,231,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป พร้อมปรับปรุงคาตอบแทน  พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้     
  1. ผู้ชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ อัตราเดือนละ 21,970
 บาท เป็นเงิน 263,640 บาท
  2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ อัตราเดือนละ 14,000 บาท เป็น
เงิน 168,000 บาท
  3. พนักงานขับรถยนตคนที่ 1 อัตราเดือนละ 16,480 บาท เป็น
เงิน 197,760 บาท 
  4. พนักงานขับรถยนตคนที่ 2 อัตราเดือนละ 11,400 บาท เป็น
เงิน 136,800 บาท
  5. แมครัว อัตราเดือนละ 10,370 บาท เป็นเงิน 124,440 บาท
  6. คนสวน อัตราเดือนละ 10,370 บาท เป็นเงิน 124,440 บาท
  7. คนงานทั่วไป (ขับรถยนต) จํานวน 2 คน อัตราเดือน
ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 216,000 บาท
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ระเบียบ
กฎหมาย ประกาศ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้
  1. พนักงานขับรถยนตคนที่ 2 อัตราเดือนละ 2,000 บาท เป็น
เงิน 24,000 บาท
  2. แมครัว อัตราเดือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
  3. คนสวน อัตราเดือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
  4. คนงานทั่วไป (ขับรถยนต) จํานวน 2 คน อัตราเดือน
ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ระเบียบ
กฎหมาย ประกาศ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 
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งบดําเนินงาน รวม 1,351,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้แก คณะ
กรรมการตางๆ เชนคณะกรรมการคัดเลือก/สอบคัดเลือกพนักงาน
สวนตําบล คณะกรรมการตรวจงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้ควบคุมงาน
กอสร้าง เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (โบนัส) ประจําปี และอื่นๆ ฯลฯ     
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557    

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อบ้าน หรือคากู้ยืมเงินเพื่อซื้อ
บ้าน หรือ เพื่อปลูกบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่เบิกได้
ตาม ระเบียบฯ กําหนด
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด 
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 555,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ คาจ้าง
เหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้างอยาง
ใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผย
แพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คา
ธรรมเนียม คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตาม
พิพากษา หรือคาใช้จายอื่น ๆ คาจ้างเหมาบริการตางๆ และ
อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

1. คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
     เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการ
ด้วย และคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อ
เป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
2. คาเลี้ยงรับรอง
     เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอื่นๆ ในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยูใน
ดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 3. คาจัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และพิธีการตางๆ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และ
พิธีการตางๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย หรือถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องใน
การเดินทางไปราชการ ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ซึ่งดําเนิน
การเองหรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการ
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คาใช้จายในการพัฒนาเว็บไซด/คาเชาโฮสติ้ง/คาตอโดเมนเนม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําเว็บไซด /พัฒนาเว็บไซด / คาเชา
โฮสติ้ง/ คาตอโดเมนเนม เชน คาพัฒนาเว็บไซคเพื่อให้บุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลสามารถปรับปรุงแก้ไขเองได้ คาเชา
โฮสติ้งและคาตอโดเมนเนม

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
(สมาชิกสภา     องคการบริหารสวนตําบลปางกู และผู้บริหาร
องคการบริหารสวนตําบลปางกู)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งซอม ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
กําหนด รวมทั้งคาใช้จายในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือ
การให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่ และการ
มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งตางๆ คาใชจายประจําศูนย
ประสานงานการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้
จายประจําหนวยเลือกตั้ง คาตอบแทนอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้
รับการแตงตั้งชวยเหลือในการเลือกตั้ง คาใช้สอย/คาวัสดุ/คา
สาธารณูปโภค ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินการเลือกตั้ง
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ดวนที่
สุด ที่ ลต 0014/ว 582 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและฟื้นฟูป่าชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปลูกเฉลิมพระเกียรติและฟื้นฟู
ป่าชุมชน เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาต้นกล้าพันธุไม้ คา
พาหนะ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้
จายอื่นที่จําเป็น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมการอบรมหรือศึกษาดู
งาน สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปางกู พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างและสมาชิก

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและสมาชิก เชน คาป้าย คาจัด
สถานที่ คาวิทยากร คาพาหนะ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลปางกู ที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เชน คาจ้างผู้รับดําเนินการ คาจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการ หรือซอมแซมโดยองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ
เอง และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น

ค่าวัสดุ รวม 405,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ภายในสํา
นักงาาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ตรายาง เอกสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ แผนป้ายชื่อสํานักงาาน น้ําดื่ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิทซ
ปิด- เปิดไฟฟ้า ลําโพง ขาตั้งไมโครโฟน สายอากาศ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน และวัดสุอุปกรณไฟฟ้าอื่นที่จํา
เป็น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไมคงสภาพ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานงานครัวตาง ๆ เชนไม้กวาด ไม้ถู
พื้น แปรงขัดพื้น สบู ผงซักฟอก ถ้วยชาม แก้วน้ํา จานรอง กระจก
เงา เครื่องครัวตาง ๆ และวัสดุอุปกรณอื่นที่จําเป็น ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หัว
เทียน น้ํามันเบรก นอต กระจกมองข้าง หม้อนํารถยนต เบาะรถ
ยนต ฟิลมกรองแสดง อะไหลรถยนตทุกชนิด และวัสดุอุปกรณอื่น
ที่จําเป็น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไมคงสภาพ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด  น้ํามันเตา ถาน แกสหุงต้ม น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน ฮารดดิสก ซี
ดี ดีวีดี แรม หมึกเครื่องปริ้นเตอร เมนบอรด เมาส จอ
มอนิเตอร อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร และวัสดุ
อุปกรณอื่นที่จําเป็น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 294,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงาน และสถานที่อยูในความดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบลปางกู รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นต้น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใช้ในสํานักงาน และสถานที่อยูใน
ความดูแลขององคารบริหารสวนตําบลปางกู รวมถึงคาใช้จายที่จะ
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นต้น 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท คาแฟกซ ที่ใช้ในการติดตอราชการ รวม
ถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาเชาหมายโทรศัพท คา
บํารุงสาย คาภาษี เป็นต้น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณียโทรเลข ตราไปรษณียอาการ คาเชาตู้ คา
ธนาณัติ  คาฝากสงไปรษณีย  คาเชาตู้ไปรษณีย เป็นต้น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาวิทยุ
ติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายใน
การบริการอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงคาใช้จายเพื่อ
ให้ได้รับบริการและคาใช้จายอื่นที่ต้องชําระพร้อมกัน

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธีและรัฐพิธี(อําเภอ) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธี
และรัฐพิธี
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
หนองบัวลําภู

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลําภู ในการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดภายในจังหวัดหนองบัวลําภู
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 520,140 บาท
งบบุคลากร รวม 460,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 460,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 245,340 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก พนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน เป็นเงิน 245,340 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 214,800 บาท

ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมปรับปรุงคาตอบ
แทน  พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดย
คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ อัตราเดือนละ 17,900 บาท เป็น
เงิน 214,800

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อตั้งจายเป็นคาใช้จายในการจัดการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ การประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือคณะ
ทํางานตาง ๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่จัดการ
ประชุมเพื่อนําผลจากการประชุมเป็นแนวทางปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อรับทราบนโยบายในการทํา
งาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตาง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติตาง ๆ รับทราบปัญหาและรับฟังปัญหาอุปสรรค
หรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหารวมมือ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว
 1239ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องใน
การเดินทางไปราชการ ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ซึ่งดําเนิน
การเองหรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัด
ทํางบประมาณท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น และการจัดทํางบประมาณท้องถิ่น ประกอบ
ด้วย คาจัดทําป้ายโครงการ คาเชาเครื่องเสียง คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาวิทยากร คา
พาหนะ/คาเชาที่พักเพื่อศึกษาดูงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู 

โครงการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อสง
เสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น โดยจายเป็นคาใช้จายตามโครงการดังนี้ คาจัดทําป้าย
โครงการ คาเชาเครื่องเสียง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,637,560 บาท
งบบุคลากร รวม 2,279,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,279,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,571,100 บาท

พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้อํานวยการกองคลัง
  2. นักวิชาการพัสดุ
  3. นักวิชาการเงินและบัญชี
  4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก ผู้อํานวยการกองคลัง ที่ได้
รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายฯ โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้อํานวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 666,360 บาท

คาตอบแทน  พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้ชวยนักวิชาการเงินและบัญชี 
  2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
  3. ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 307,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 172,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบต
. เชนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง และ
ควบคุมงานกอสร้าง คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน คาตอบ
แทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแตงตั้งจาก อบต. ให้รวมเป็นคณะ
กรรมจัดซื้อจัดจ้าง และเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ   
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อบ้าน หรือคากู้ยืมเงินเพื่อซื้อ
บ้าน หรือ เพื่อปลูกบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่เบิกได้
ตามระเบียบฯ กําหนด
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด 
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องใน
การเดินทางไปราชการ ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ พนักงานสวนตําบล เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการเข้ารับการฝึก
อบรมสัมมนาตางๆ ซึ่งดําเนินการเองหรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยว
ข้องเป็นผู้ดําเนินการ

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.3/ว483 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลปางกูสวนตําบลที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน คาจ้างผู้รับดําเนินการ คาจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกดําเนินการ หรือซอมแซมโดยองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการเอง และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ภายใน
สํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ตรายาง เอกสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ แผนป้ายชื่อสํานักงาาน น้ําดื่ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน ฮารดดิสก ซี
ดี ดีวีดี แรม หมึกเครื่องปริ้นเตอร เมนบอรด เมาส จอ
มอนิเตอร อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร และวัสดุ
อุปกรณอื่นที่จําเป็น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณียโทรเลข ตราไปรษณียอาการ คาเชาตู้ คา
ธนาณัติ  คาฝากสงไปรษณีย  คาเชาตู้ไปรษณีย เป็นต้น

งบลงทุน รวม 51,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู้ จํานวน 22,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4
 ตู้ๆ ละ 5,700 บาท เป็นเงิน 22,800 บาท โดยรายละเอียดเป็น
ไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ดังนี้
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
     1) มีมือจับชนิดบิด
      2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
      3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท โดยราย
ละเอียดเป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล  ราคา 22,000
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม
น้อยกวา 4 GH2 จํานวน 1 หนวย
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
  - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
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จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่องราคา 6,300 บาท โดย
รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 
คุณลักษณะพื้นฐาน
  - ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
  - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 32 หน้าตอนาที (ppm) หรือ
14.5 ภาพตอนาที (ipm)
  - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ
10.4 ภาพตอนาที (ipm)
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
  - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน
  - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 214,640 บาท
งบบุคลากร รวม 194,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 194,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 194,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก พนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 194,640 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องใน
การเดินทางไปราชการ ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ซึ่งดําเนิน
การเองหรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 355,700 บาท

งบบุคลากร รวม 335,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 335,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 168,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก พนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ เป็นเงิน 168,420 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 167,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป พร้อมปรับปรุงคาตอบแทน  พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อัตราเดือนละ 13,940  บาท เป็น
เงิน 167,280 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องใน
การเดินทางไปราชการ ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ซึ่งดําเนิน
การเองหรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตั้งดานประจําจุดตรวจชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตั้งดานประจําจุดตรวจชวง
เทศกาลปีใหม  เชน  คาอาหาร  เครื่องดื่ม  จ้างเหมาประกอบ
อาหาร  คาป้าย  คาตอบแทนการอยูประจําจุดตรวจ  และราย
จายอื่นที่จําเป็น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

โครงการตั้งดานประจําจุดตรวจชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตั้งดานประจําจุดตรวจชวง
เทศกาลสงกรานต  เชน  คาอาหาร  เครื่องดื่ม  จ้างเหมาประกอบ
อาหาร  คาป้าย  คาตอบแทนการอยูประจําจุดตรวจ  และราย
จายอื่นที่จําเป็น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัด
ตั้ง)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอามัค
รป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) เชน คาอาหาร  เครื่อง
ดื่ม  จ้างเหมาประกอบอาหาร  คาป้าย  คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุ/อุปกรณ  และรายจายอื่นที่จําเป็น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมความรู้เกี่ยว
กับภัย เชน คาอาหาร  เครื่องดื่ม  จ้างเหมาประกอบอาหาร  คา
ป้าย  คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ/อุปกรณ  และรายจายอื่นที่จํา
เป็น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย เชน คาอาหาร  เครื่องดื่ม  จ้างเหมาประกอบ
อาหาร  คาป้าย  คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ/อุปกรณ  และราย
จายอื่นที่จําเป็น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลปางกูสวนตําบลที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน คาจ้างผู้รับดําเนินการ คาจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกดําเนินการ หรือซอมแซมโดยองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการเอง และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,176,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,131,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,131,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 705,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก พนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ เป็นเงิน 476,040 บาท
  2. นักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 229,920 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯ ที่ได้รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายฯ โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 371,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป พร้อมปรับปรุงคาตอบแทน  พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้ชวยนักวิชาการศึกษาฯ เป็นเงิน 263,640 บาท
  2. พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) เป็นเงิน 108,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้
  1. พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) อัตราเดือนละ 1,000 บาท เป็น
เงิน 12,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 44,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องใน
การเดินทางไปราชการ ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ซึ่งดําเนิน
การเองหรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยสินประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เชน  คาจ้างผู้
รับจ้างดําเนินการ  คาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการ  หรือ
ซอมแซมโดยองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง และคาใช้
จายอื่นที่จําเป็น
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ภายใน
สํานักงาน  เชน  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม  ตรายาง  เอกสาร  วารสาร  หนังสือ
พิมพ แผนป้ายชื่อสํานักงาน น้ําดื่มฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,884,340 บาท
งบบุคลากร รวม 2,509,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,509,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,494,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก พนักงานของกองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี และ
อัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2/3) เป็นเงิน 384,060 บาท
  2. ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2) เป็นเงิน 305,340 บาท
  3. ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1) เป็นเงิน 301,740 บาท  
  4. ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1) เป็นเงิน 301,620 บาท  
  5. ครูผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 201,240 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก เงินที่ข้า
ราชการครู/พนักงานครู ได้รับในอัตราเทากับเงินวิทยฐานะ ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
  1. ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.3) อัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็น
เงิน 67,000 บาท
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 109,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับ
ใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามหลักเกณฑที่
กําหนด
  1. ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.3) อัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็น
เงิน 67,200 บาท
  2. ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2) อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 791,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป พร้อมปรับปรุงคาตอบแทน  พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้ดูแลเด็ก (ที่ได้รับคาจ้างจาก อบต.) จํานวน 1 อัตรา
  2. ผู้ดูแลเด็ก (ที่ได้รับคาจ้างจากกรมฯ) จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้างของกองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว ฯลฯ โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้ดูแลเด็ก เดือนละ 2,000 บาท จํานวน 2 อัตรา เป็น
เงิน 48,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,805,980 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 705,980 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องใน
การเดินทางไปราชการ ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ซึ่งดําเนิน
การเองหรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการ 

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาจัดสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาจ้างประกอบ
อาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย คา
พาหนะ คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององคการ
บริหารสวนตําบลปางกู

โครงการนิทรรศการและแสดงผลงานเด็กกอนเข้าเรียนระดับอนุบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการนิทรรศการแสดงผลงานเด็ก
กอนเข้าเรียนในระดับอนุบาล  เชน คาจัดสถานที่ คาตอบแทน
วิทยากร คาจ้างประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้าย คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยเด็กเล็ก)

จํานวน 91,530 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  ( คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ) โดยเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลปางกูประกอบด้วยคาเครื่องแบบ
นักเรียน คาอุปกรณการเรียน คาหนังสือเรียน และคากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  โดยสนับสนุนให้เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
      - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 137,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนศูนยของพัฒนาเด็กเล็ก ราย
หัว) โดยเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลปางกู เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการ
และทักษะการเรียนรู้สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหงภายใน
ตําบลปางกู โดยสนับสนุนให้เด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี 
      - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก)

จํานวน 416,750 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) โดยเบิก
หักผลักสงเงินเข้าบัญชีให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลปางกู  จํานวน 21 บาท ตอวันตอ
คน จํานวน 245 วัน
      - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

ค่าวัสดุ รวม 950,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ซึ่งเป็นวัสดุคงทน/วัสดุ
สิ้นเปลือง เชน ยาสามัญประจําบ้าน น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน ฯลฯ เป็นต้น
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 940,000 บาท

1) วัสดุงานบ้านงานครัวตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตาง ๆ เชนไม้
กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น สบู ผงซักฟอก ถ้วยชาม แก้วน้ํา จาน
รอง กระจกเงา เครื่องครัวตาง ๆ และวัสดุอุปกรณอื่นที่จําเป็น ซึ่ง
โดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคง
สภาพ
2) คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 930,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้แกนักเรียนใน
โรงเรียนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลปางกู จํานวน  6
  แหง  และเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลปางกู  จํานวน  260  วัน
      - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว3274
  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 115,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นต้น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาวิทยุตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายในการ
บริการอินเตอรเน็ต  และคาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้
ได้รับบริการและคาใช้จายอื่นที่ต้องชําระพร้อมกัน
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,568,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,568,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษาในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลปางกู

จํานวน 1,528,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสถานศึกษาในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลปางกู ในโครงการอาหารกลางวัน จํานวน  6  แหง  ใน
อัตราคนละ 21 บาท  จํานวน  200  วัน
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ ว3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององคการ
บริหารสวนตําบลปางกู

อุดหนุนโครงการกิจกรรมเข้าคายลูกเสือ - เนตรนารี อยางมีคุณภาพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมเข้าคายลูกเสือ - เนตร
นารี อยางมีคุณภาพ โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง ตําบลปาง
กู อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนตําบลปางกู จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนตําบลปาง
กู โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง ตําบลปางกู อําเภอโนน
สัง จังหวัดหนองบัวลําภู 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 644,640 บาท

งบบุคลากร รวม 194,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 194,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 194,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก พนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. นักวิชาการสาธารณสุข เป็นเงิน 194,640 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นคาป่วย
การชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 120,000 บาท
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และการเบิกคาใช้
จาย พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องใน
การเดินทางไปราชการ ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ซึ่งดําเนิน
การเองหรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการ

โครงการการบริหารและจัดการขยะในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการการบริหารและจัดการขยะใน
ชุมชน คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คา
จ้างประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อ
ป้องกันการเกิดและแพรระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า  เชน วัคซีน
สําหรับฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุในการกําจัดยุง เพื่อป้องกันการเกิดและ
แพรระบาดของโรคไข้เลือดออก เชน  ทรายอะเบท  น้ํายาเคมี
กําจัดยุง  น้ํายาเคมีสําหรับพนกําจัดยุง และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  หมูบ้านแหงละ 20,000
 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าานสาธารณสุข ใน
กิจกรรมตาง ๆ  ให้ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ
พื้นที่ เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน คาใช้จายสําหรับอบรม การประชุม การสัมมนา การ
รณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมอื่น ๆ
      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการแพทยฉุกเฉินตําบลปางกู จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินตําบลปาง
กู เชน คาตอบแทนการขึ้นเวรตามคําสั่งการปฏิบัติงาน คาตอบ
แทนการขึ้นเวรลวงเวลา คาน้ํามันรถกู้ชีพกู้ภัย คาบํารุงรักษารถกู้
ชีพกู้ภัย และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
      - เป็นไปตามฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0891.3/ว2826  ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และประกาศคณะ
กรรมการการแพทยฉุกเฉิก ฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,206,040 บาท

งบบุคลากร รวม 1,116,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,116,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 871,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก พนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
  2. นักพัฒนาชุมชน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม ที่ได้รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายฯ โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม อัตราเดือนละ 3,500
 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 202,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป พร้อมปรับปรุงคาตอบแทน  พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 202,680 บาท

งบดําเนินงาน รวม 69,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้แก คณะ
กรรมการตางๆ เชนคณะกรรมการคัดเลือก/สอบคัดเลือกพนักงาน
สวนตําบล คณะกรรมการตรวจงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้ควบคุมงาน
กอสร้าง เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (โบนัส) ประจําปี และอื่นๆ ฯลฯ     
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ คาจ้าง
เหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้างอยาง
ใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผย
แพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คา
ธรรมเนียม คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตาม
พิพากษา หรือคาใช้จายอื่น ๆ คาจ้างเหมาบริการตางๆ และ
อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

1. คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
     เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการ
ด้วย และคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อ
เป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
2. คาเลี้ยงรับรอง
     เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอื่นๆ ในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยูใน
ดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 3. คาจัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และพิธีการตางๆ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และ
พิธีการตางๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย หรือถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องใน
การเดินทางไปราชการ ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ซึ่งดําเนิน
การเองหรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลปางกูสวนตําบลที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน คาจ้างผู้รับดําเนินการ คาจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกดําเนินการ หรือซอมแซมโดยองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการเอง และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ภายใน
กองสวัสดิการสังคม เชน กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด
ยางลบ กาว แฟ้ม  ตรายาง  เอกสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน น้ําดื่มฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิทซ
ปิด- เปิดไฟฟ้า ลําโพง ขาตั้งไมโครโฟน สายอากาศ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน และวัดสุอุปกรณไฟฟ้าอื่นที่จํา
เป็น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไมคงสภาพ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน ฮารดดิสก ซี
ดี ดีวีดี แรม หมึกเครื่องปริ้นเตอร เมนบอรด เมาส จอ
มอนิเตอร อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร และวัสดุ
อุปกรณอื่นที่จําเป็น
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดหนอง
บัวลําภู

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดหนอง
บัวลําภู (จะดําเนินการอุดหนุนเมื่อดําเนินตามหนังสือข้อตกลง
ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นภายในจังหวัด
หนองบัวลําภูและกาชาดจังหวัดหนองบัวลําภูเรียบร้อยแล้ว)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,529,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,234,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,234,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,011,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก พนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้     
1. ผู้อํานวยการกองชาง เป็นเงิน 445,620 บาท
2. นายชางโยธา เป็นเงิน 275,160 บาท     
3. นายชางไฟฟ้า เป็นเงิน 146,580 บาท
4. นายชางสํารวจ เป็นเงิน 144,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มวุฒิและเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ให้แก พนักงานสวน
ตําบล โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. นายชางไฟฟ้า เป็นเงิน 12,840 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก ผู้อํานวยการกองชาง ที่ได้
รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายฯ โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้อํานวยการกองชาง อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป พร้อมปรับปรุงคาตอบแทน  พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้ชวยนายชางโยธา เป็นเงิน 168,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 273,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อบ้าน หรือคากู้ยืมเงินเพื่อซื้อ
บ้าน หรือ เพื่อปลูกบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่เบิกได้
ตามระเบียบฯ กําหนด 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช้
ประโยชนรวมกัน เชน การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงการ
ตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงการดําเนินคดีกรณีมีข้อ
พิพาท การรังวัดทําแผนที่การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณ
ประโยชน รวมทั้งคาใช้จายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องใน
การเดินทางไปราชการตลอดจนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ ซึ่งดําเนิน
การเองหรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการ

โครงการบริหารจัดการน้ํา (ธนาคารน้ําใต้ดิน) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการบริหารจัดการน้ํา (ธนาคารน้ําใต้
ดิน) เชน คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร คาจ้างประกอบอาหาร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  คาบริการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น     
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลปางกูสวนตําบลที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน คาจ้างผู้รับดําเนินการ คาจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกดําเนินการ หรือซอมแซมโดยองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการเอง และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ภายใน
สํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ตรายาง เอกสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ แผนป้ายชื่อสํานักงาาน น้ําดื่ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ปูน
ซีเมนต อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย บล็อกซีเมนต แผนเหล็ก ไม้
ตางๆ สี แปรงทาสี เสาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกลอง ตะ
ปู ทินเนอร ค้อน คีม ชะแลง จอบเสียม ขวาน ทอ ฯลฯ และราย
จายอื่นที่จําเป็น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 11,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับคากระแสไฟฟ้าถนนที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นกอสร้างขึ้นเอง เพื่อบริการประชาชน ยังคง
ต้องชําระในสวนที่เกินสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะที่กําหนดไว้ร้อย
ละ ๑๐ ของหนวยการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยูอาศัยรวมกับหนวย
ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจกรรมขนาดเล็กทุกรายๆ ละ ๒๕ หนวยตอ
เดือน และสถานที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
ปางกู รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คา
ภาษี เป็นต้น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณียโทรเลข ตราไปรษณียอาการ คาเชาตู้ คา
ธนาณัติ  คาฝากสงไปรษณีย  คาเชาตู้ไปรษณีย เป็นต้น

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่องราคา 22,000 บาท โดยราย
ละเอียดเป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวล
ผล * ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม
น้อยกวา 4 GH2 จํานวน 1 หนวย
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
  - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 400,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านโสกปลาขาว หมูที่ 5 จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แก สํานักงานการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลําภู เป็นคาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้าน
โสกปลาขาว หมูที่ 5
   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านหนองแวงดาน หมูที่ 10 จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แก สํานักงานการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลําภู เป็นคาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้าน
หนองแวงดาน หมูที่ 10 
   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 95,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว คาป้าย คาตอบแทน
วิทยากร คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คาจ้างประกอบอาหาร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็น 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถาน
ที่ คาพาหนะ คาจ้างประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลปางกู จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ตําบลปางกู  คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่ คา
พาหนะ คาจ้างประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู
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โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number 
One)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (To Be Number One) เชน คาป้าย คาตอบแทน
วิทยากร คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คาจ้างประกอบอาหาร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็น
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบล
ปางกู

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต และสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลปางกู คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร คา
จัดสถานที่ คาพาหนะ คาจ้างประกอบอาหาร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

โครงการสงเสริมอาชีพของประชาชน ตําบลปางกู จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมอาชีพประชาชน ตําบล
ปางกู คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คา
จ้างประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาประจําตําบลปางกู จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬาประจําตําบลปางกู  เป็น
การเชื่อมความสัมพันธคนในชุมชน เชน คาจัดสถานที่ คา
อาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาจ้างประกอบอาหาร คาตอบ
แทนกรรมการผู้ตัดสินกีฬา คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาเบี้ย
เลี้ยง และรายจายอื่นที่จําเป็น
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณกีฬาตางๆ เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
ด้านกีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่ตําบลปางกู สงเสริมให้
เยาวชนใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน และเห็นความสําคัญของการ
ออกกําลังกายจากการเลนกีฬา
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตําบลปางกู จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม โครงการสงเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุตําบลปางกู เชน  คาตอบแทนวิทยากร คาจัด
สถานที่ คาจ้างประกอบอาหาร คาอาหาร  คาอาหารวาง  คา
เครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง  คาป้าย  คาพาหนะ คาวัสดุ
อุปกรณ  และรายจายอื่นที่จําเป็น
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

โครงการสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสักการะสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เชน คาจัดสถานที่  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และรายจายอื่นที่จําเป็น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

งบเงินอุดหนุน รวม 145,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 145,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมือง จํานวน 15,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลัก
เมือง "กราบหลวงพอใหญไหว้ศาลหลักเมือง เที่ยวเมือง 2 ภู ดู
ของดีวิถีโนนสัง" 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการสนับสนุนบุญทอดเทียน จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนหมูบ้านที่เป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณีบุญทอด
เทียน  เชน  คาเชาเครื่องเสียง  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
 และรายจายอื่นที่จําเป็น
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

โครงการสนับสนุนบุญบั้งไฟ จํานวน 100,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ทั้ง 10 หมูบ้านภายในตําบลปางกู  เชน  คาประดับตกแตงขบวน
แห  คาเชาเครื่องเสียง  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และราย
จายอื่นที่จําเป็น
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

โครงการสนับสนุนบุญมหาชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน จัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติ  เชน  คาเชาเครื่องเสียง  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
 และรายจายอื่นที่จําเป็น
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 100,000 บาท

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกล้อง (CCTV) ปีงบประมาณ 2566 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)  บริเวณจุด
สําคัญและจุดเสี่ยงของตําบลปางกู (รายละเอียดเป็นไปตามที่ อบ
ต.ปางกูกําหนด)
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู
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งานก่อสร้าง รวม 2,306,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,306,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,306,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการติดตั้งผนังกระจกวงกบอลูมิเนียม ศพด.องคการบริหารสวน
ตําบลปางกู

จํานวน 106,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งผนังกระจกวงกบอลูมิเนียม ศพด.องคการ
บริหารสวนตําบลปางกู (รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่ อบ
ต.ปางกู กําหนด)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงป่งสัง 
หมูที่ 4 ตําบลปางกู ถึง บ้านกุดเตา หมูที่ 7 ตําบลนามะเฟือง

จํานวน 500,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง
แวงป่งสัง หมูที่ 4 ตําบลปางกู – บ้านกุดเตา หมูที่ 7 ตําบลนา
มะเฟือง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือแบบแปลนเป็นไปตามองคการบริหาร
สวนตําบลปางกูกําหนด
  -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 16 และมาตรา 17
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 94.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร และ หนา 0.15 เมตร หรือแบบแปลนเป็นไปตามองคการ
บริหารสวนตําบลปางกูกําหนด
  -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 16 และมาตรา 17
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือแบบแปลนเป็นไปตามองคการบริหารสวนตําบลปางกู
กําหนด
  -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 16 และมาตรา 17
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือแบบแปลนเป็นไปตามองคการบริหารสวนตําบลปางกู
กําหนด
  -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 16 และมาตรา 17
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือแบบแปลนเป็นไปตามองคการบริหารสวนตําบลปางกู
กําหนด
  -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 16 และมาตรา 17
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือแบบแปลนเป็นไปตามองคการบริหารสวนตําบลปางกู
กําหนด
  -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 16 และมาตรา 17
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้าน แบบบาดาล บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมูที่ 6

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างระบบประปาหมูบ้าน แบบบาดาล บ้าน
หนองหญ้าปล้อง หมูที่ 6 แบบแปลนเป็นไปตามองคการบริหาร
สวนตําบลปางกูกําหนด 
  -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู
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โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านดอนกู หมูที่ 1 ถึง บ้านนิคมศรีวิไล 
หมูที่ 9

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบุกเบิกถนน สายบ้านดอนกู หมูที่ 1 – บ้านนิคมศรี
วิไล หมูที่ 9 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00
 เมตร หรือแบบแปลนเป็นไปตามองคการบริหารสวนตําบลปางกู
กําหนด
  -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 16 และมาตรา 17
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินคลุก บ้านนิคมศรีวิไล หมูที่ 9 จํานวน 200,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินคลุก บ้านนิคมศรี
วิไล หมูที่ 9 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือแบบแปลนเป็นไปตามองคการบริหาร
สวนตําบลปางกูกําหนด
  -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 16 และมาตรา 17
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู
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โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง แบบผิวจราจร ASPHALTIC 
CONCRETE หมูที่ 1

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง แบบผิว
จราจร ASPHALTIC CONCRETE หมูที่ 1 ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไปตามองคการบริหารสวนตําบลปางกูกําหนด
  -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 16 และมาตรา 17
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปางกู

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 263,640 บาท

งบบุคลากร รวม 263,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 263,640 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 263,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป พร้อมปรับปรุงคาตอบแทน  พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร อัตราเดือนละ  21,970 บาทเป็น
เงิน 263,640 บาท
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,430,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,213,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสํารองจาย 246,056

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

342,244

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

20,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพของ
ประชาชนในตําบลปางกู

75,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,430,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,213,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสํารองจาย 246,056

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

342,244

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

20,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพของ
ประชาชนในตําบลปางกู

75,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,022,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

2,987,280 168,420 2,199,960 194,640 871,560 1,011,360

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,112,240 167,280 1,162,800 202,680 168,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

96,000 60,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

67,200 12,840

เงินวิทยฐานะ 109,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

110,000 120,000 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,022,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

7,433,220

เงินประจําตําแหนง 294,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 263,640 4,076,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

156,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

80,040

เงินวิทยฐานะ 109,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

235,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 114,000 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

45,000 39,800 4,800 12,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 150,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร

240,000 20,000 40,000 20,000 20,000 30,000

คาใช้จายในการพัฒนา
เว็บไซด์/คาเชาโฮสติ้ง
/คาตอโดเมนเนม

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 234,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

101,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 160,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

35,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร

370,000

คาใช้จายในการพัฒนา
เว็บไซด์/คาเชาโฮสติ้ง
/คาตอโดเมนเนม

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
(สมาชิกสภา     
องค์การบริหารสวน
ตําบลปางกู และผู้
บริหารองค์การบริหาร
สวนตําบลปางกู)

10,000

โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

50,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติและฟื้นฟูป่า
ชุมชน

10,000

โครงการพัฒนาบุคลากร 100,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
การจัดทํางบประมาณ
ท้องถิ่น

20,000

โครงการสงเสริมการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
(สมาชิกสภา     
องค์การบริหารสวน
ตําบลปางกู และผู้
บริหารองค์การบริหาร
สวนตําบลปางกู)

10,000

โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

50,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติและฟื้นฟูป่า
ชุมชน

10,000

โครงการพัฒนาบุคลากร 100,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
การจัดทํางบประมาณ
ท้องถิ่น

20,000

โครงการสงเสริมการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:08:42 หน้า : 8/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างและสมาชิก

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 110,000 20,000 10,000 5,000 50,000

โครงการตั้งดานประจํา
จุดตรวจชวงเทศกาลปี
ใหม

40,000

โครงการตั้งดานประจํา
จุดตรวจชวงเทศกาล
สงกรานต์

40,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (หลักสูตรจัด
ตั้ง)

50,000

โครงการสงเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัย

20,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์เด็กเล็ก)

91,530
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างและสมาชิก

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 195,000

โครงการตั้งดานประจํา
จุดตรวจชวงเทศกาลปี
ใหม

40,000

โครงการตั้งดานประจํา
จุดตรวจชวงเทศกาล
สงกรานต์

40,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (หลักสูตรจัด
ตั้ง)

50,000

โครงการสงเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัย

20,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์เด็กเล็ก)

91,530
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)

137,700

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

30,000

โครงการนิทรรศการ
และแสดงผลงานเด็ก
กอนเข้าเรียนระดับ
อนุบาล

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก)

416,750

โครงการการบริหารและ
จัดการขยะในชุมชน

20,000

โครงการการแพทย์ฉุก
เฉินตําบลปางกู

300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)

137,700

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

30,000

โครงการนิทรรศการ
และแสดงผลงานเด็ก
กอนเข้าเรียนระดับ
อนุบาล

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก)

416,750

โครงการการบริหารและ
จัดการขยะในชุมชน

20,000

โครงการการแพทย์ฉุก
เฉินตําบลปางกู

300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

60,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การดูแลรักษาและคุ้ม
ครองป้องกันที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของ
แผนดิน

10,000

โครงการบริหารจัดการ
น้ํา (ธนาคารน้ําใต้ดิน)

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว

15,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลปางกู

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

60,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การดูแลรักษาและคุ้ม
ครองป้องกันที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของ
แผนดิน

10,000

โครงการบริหารจัดการ
น้ํา (ธนาคารน้ําใต้ดิน)

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว

15,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลปางกู

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (To Be Number 
One)

10,000

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต และสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตําบลปางกู

20,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ของประชาชน ตําบล
ปางกู

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
ประจําตําบลปางกู

โครงการสงเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุตําบล
ปางกู

โครงการสักการะสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 60,000 20,000 10,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 940,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (To Be Number 
One)

10,000

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต และสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตําบลปางกู

20,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ของประชาชน ตําบล
ปางกู

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
ประจําตําบลปางกู

200,000 200,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุตําบล
ปางกู

50,000 50,000

โครงการสักการะสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 950,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุกอสร้าง 20,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,000 100,000 10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 6,000 1,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

84,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน จํานวน 4 ตู้

22,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล  
จํานวน 1 เครื่อง

22,000 22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

6,300
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุกอสร้าง 20,000

วัสดุกีฬา 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 310,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 7,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

99,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน จํานวน 4 ตู้

22,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล  
จํานวน 1 เครื่อง

44,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

6,300
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกล้อง 
(CCTV) ปีงบประมาณ 
2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการติดตั้งผนัง
กระจกวงกบอลูมิเนียม 
ศพด.องค์การบริหาร
สวนตําบลปางกู

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองแวงป่งสัง 
หมูที่ 4 ตําบลปางกู ถึง 
บ้านกุดเตา หมูที่ 7 
ตําบลนามะเฟือง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกล้อง 
(CCTV) ปีงบประมาณ 
2566

100,000 100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการติดตั้งผนัง
กระจกวงกบอลูมิเนียม 
ศพด.องค์การบริหาร
สวนตําบลปางกู

106,000 106,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองแวงป่งสัง 
หมูที่ 4 ตําบลปางกู ถึง 
บ้านกุดเตา หมูที่ 7 
ตําบลนามะเฟือง

500,000 500,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 2

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 4

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 7

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8

โครงการกอสร้างระบบ
ประปาหมูบ้าน แบบ
บาดาล บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมูที่ 6

โครงการบุกเบิกถนน 
สายบ้านดอนกู หมูที่ 1 
ถึง บ้านนิคมศรีวิไล หมู
ที่ 9

โครงการปรับปรุงถนน
โดยใช้วัสดุหินคลุก บ้าน
นิคมศรีวิไล หมูที่ 9

โครงการเสริมผิวถนน
ลาดยาง แบบผิวจราจร 
ASPHALTIC 
CONCRETE หมูที่ 1

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 4

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 7

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8

200,000 200,000

โครงการกอสร้างระบบ
ประปาหมูบ้าน แบบ
บาดาล บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมูที่ 6

200,000 200,000

โครงการบุกเบิกถนน 
สายบ้านดอนกู หมูที่ 1 
ถึง บ้านนิคมศรีวิไล หมู
ที่ 9

100,000 100,000

โครงการปรับปรุงถนน
โดยใช้วัสดุหินคลุก บ้าน
นิคมศรีวิไล หมูที่ 9

200,000 200,000

โครงการเสริมผิวถนน
ลาดยาง แบบผิวจราจร 
ASPHALTIC 
CONCRETE หมูที่ 1

200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการบริหารจัดการ
งานพระราชพิธีและรัฐ
พิธี(อําเภอ)

10,000

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอา
ชนะยาเสพติดจังหวัด
หนองบัวลําภู

30,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสถานศึกษาใน
เขตองค์การบริหารสวน
ตําบลปางกู

1,528,800

อุดหนุนโครงการ
กิจกรรมเข้าคายลูกเสือ 
- เนตรนารี อยางมี
คุณภาพ

10,000

อุดหนุนโครงการแขงขัน
กีฬานักเรียนตําบลปางกู

30,000

โครงการอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระดําริ
ด้านสาธารณสุข

200,000

อุดหนุนโครงการดําเนิน
งานตามภารกิจของ
เหลากาชาดจังหวัด
หนองบัวลําภู

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการบริหารจัดการ
งานพระราชพิธีและรัฐ
พิธี(อําเภอ)

10,000

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอา
ชนะยาเสพติดจังหวัด
หนองบัวลําภู

30,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสถานศึกษาใน
เขตองค์การบริหารสวน
ตําบลปางกู

1,528,800

อุดหนุนโครงการ
กิจกรรมเข้าคายลูกเสือ 
- เนตรนารี อยางมี
คุณภาพ

10,000

อุดหนุนโครงการแขงขัน
กีฬานักเรียนตําบลปางกู

30,000

โครงการอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระดําริ
ด้านสาธารณสุข

200,000

อุดหนุนโครงการดําเนิน
งานตามภารกิจของ
เหลากาชาดจังหวัด
หนองบัวลําภู

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา บ้านโสกปลาขาว 
หมูที่ 5

200,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา บ้านหนองแวง
ดาน หมูที่ 10

200,000

โครงการจัดงานบวง
สรวงศาลหลักเมือง

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนบุญ
ทอดเทียน

โครงการสนับสนุนบุญ
บั้งไฟ

โครงการสนับสนุนบุญ
มหาชาติ

รวม 11,677,300 8,899,740 545,700 7,060,740 944,640 1,206,040 1,929,200 95,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา บ้านโสกปลาขาว 
หมูที่ 5

200,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา บ้านหนองแวง
ดาน หมูที่ 10

200,000

โครงการจัดงานบวง
สรวงศาลหลักเมือง

15,000 15,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนบุญ
ทอดเทียน

10,000 10,000

โครงการสนับสนุนบุญ
บั้งไฟ

100,000 100,000

โครงการสนับสนุนบุญ
มหาชาติ

20,000 20,000

รวม 475,000 2,406,000 263,640 35,503,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:08:43 หน้า : 26/26


