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ยุทธศาสตร์
2563

จ านวน งบประมาณ
ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพืน้ฐาน 222 168,382,840.00

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและสาธารณสุข 44 18,986,000.00

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและแก้ไขปัญหาความยากจน 7 620,000.00

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม

10 1,710,000.00

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น

31 7,925,000.00

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการทรัพยากรของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

11 2,220,000.00

รวม 325 199,843,840.00



การจัดท างบประมาณ
ผู้บริหารอบต.โนนกาเลน็ ได้ประกาศใช้ข้อบญัญตัิ

งบประมาณ   โดยมีโครงการท่ีบรรจอุยูใ่นข้อบญัญตัิ
งบประมาณ   จ านวน 13 โครงการ    งบประมาณ 
887,078 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดงันี ้



ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ

ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพืน้ฐาน 8 237,000.00

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและสาธารณสุข 3 150,000.00

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและแก้ไขปัญหาความยากจน - -

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม

- -

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น

- -

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการทรัพยากรของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2 500,078.00

รวม 13 887,078.00



รายละเอยีดโครงการใน

ขอ้บญัญตัิงบประมาณ อบต.โนนกาเลน็ มดีงัน้ี



ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1. 
ด้านการพฒันา
โครงการสร้างพืน้ฐาน

โครงการวางท่อประปา
รอบหมู่บ้าน บ้านหนอง
ผือ หมู่ 6

0.00

สว่นโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สขุาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎรให้
สะดวกรวดเร็วทกุ
ฤดกูาล 

วางท่อประปารอบ
หมู่บ้าน บ้านหนองผือ 
หมู่ 6

2. 
ด้านการพฒันา
โครงการสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
รอบหมู่บ้าน บ้านโพน
งาม หมู่7

0.00

สว่นโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สขุาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎรให้
สะดวกรวดเร็วทกุ
ฤดกูาล 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ รอบหมู่บ้าน
บ้านโพนงาม หมู่ 7



ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

3. 
ด้านการพฒันา
โครงการสร้าง
พืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างชดุกรอง
น า้ประปาผิวดิน บ้าน
หนองผือ หมู ่6 (ตามแบบ
อบต.โนนกาเล็น ก าหนด)

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภิบาล, 
กองประปา, ส านกั
ชา่ง, ส านกัการชา่ง

ราษฎรมีน า้สะอาด
เพ่ือการอปุโภค 
บริโภค 

ก่อสร้างชดุกรองน า้ประปาผิวดิน บ้านหนองผือ 
หมู ่6 

4. 
ด้านการพฒันา
โครงการสร้าง
พืน้ฐาน

โครงการปรับปรุงถนน
ลกูรังบ้านโพนงาม(หนอง
ดง) หมู ่7 ไป บ้านสวา่งศรี
สมบตัิ หมู่ 10 (สาย 2) ต.
โนนกาเล็น อ.ส าโรง จ.
อบุลราชธานี 

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภิบาล, 
กองประปา, ส านกั
ชา่ง, ส านกัการชา่ง

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎร 
ให้สะดวก

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 
มีปริมาณดินถมไม่น้อยกวา่ 2,000.00 ลบ.ม.
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร มีปริมาณลกูรังไมน้่อย
กวา่ 400.00 ลบ.ม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
พร้อมเกรดบดอดัและปา้ยโครงการ 

5. 
ด้านการพฒันา
โครงการสร้าง
พืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง
บ้านโพนงาม หมู ่7 (สาย
หลงัโรงเรียน ? หนองสาระ
ดิน) ต.โนนกาเล็น อ.ส าโรง 
จ.อบุลราชธานี 

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภิบาล, 
กองประปา, ส านกั
ชา่ง, ส านกัการชา่ง

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎร
ให้สะดวก

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร มี
ปริมาณดินถมไม่น้อยกวา่ 840.00 ลบ.ม.หนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร มีปริมาณลกูรังไมน้่อยกวา่
280.00 ลบ.ม. หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร พร้อม
เกรดบดอดัและปา้ยโครงการ 



ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

6. 
ด้านการพฒันา
โครงการสร้าง
พืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ลกูรังบ้านเปือยใต้ หมู่
12 ไป ห้วยควน ต.โนน
กาเล็น อ.ส าโรง จ.
อบุลราชธานี 

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภิบาล, 
กองประปา, ส านกั
ชา่ง, ส านกัการชา่ง

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎร 
ให้สะดวก

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 
มีปริมาณดินถมไมน้่อยกวา่ 2,000.00 ลบ.ม.
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร มีปริมาณลกูรังไมน้่อย
กวา่ 400.00 ลบ.ม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
พร้อมเกรดบดอดัและปา้ยโครงการ 

7. 
ด้านการพฒันา
โครงการสร้าง
พืน้ฐาน

โครงการวางท่อระบาย
น า้ คสล.พร้อมบอ่พกั ท่ี
ท าการ อบต.โนนกาเล็น

237,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภิบาล, 
กองประปา, ส านกั
ชา่ง, ส านกัการชา่ง

เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ขงั
และสามารถระบาย
น า้ได้สะดวก

วางท่อระบายน า้ คสล.พร้อมบอ่พกั 5 บอ่ ทอ่
ระบายน า้ คสล.ศก.0.40 ม.จ านวน 56 ทอ่น
(ตามแบบ อบต.โนนกาเล็นก าหนด)

8. 
ด้านการพฒันา
โครงการสร้าง
พืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ลกูรัง บ้านโพนงาม หมู่
ท่ี 7 (แยกบ้านดอนผึง้ 
ไป ห้วยยาง) 

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภิบาล, 
กองประปา, ส านกั
ชา่ง, ส านกัการชา่ง

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎร 
ให้สะดวก

ก่อสร้างถนนลกูรัง บ้านโพนงาม หมูท่ี่ 7 (แยก
บ้านดอนผึง้ ไป ห้วยยาง) -ปริมาณงาน งานดิน
คนัทาง กว้าง 4.00 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.30 
ม. มีปริมาณดินถมไม่น้อยกวา่840 ลบ.ม. -
ปริมาณงาน งานลกูรัง กว้าง 4.00 ม. 700 ม. 
หนา 0.10 ม. ปริมาณลกูรัง 280 ลบ.ม. 



ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

9. 

การพฒันาด้าน
การจดัระเบียบ
ชมุชน สงัคมและ
สาธารณสขุ

โครงการรณรงค์ปอ้งกนั
และลดอบุตัิเหตทุางถนน
ช่วงเทศกาลวนัปีใหม่

0.00
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต.

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ตอบแทนกรณี 
อบต. มีค าสัง่ใช้ อปพร. 
ปฏิบตัิงานในศนูย์ อปพร.หรือ
นอกท่ีตัง้ศนูย์ อปพร ฯลฯ

จดุบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลเทศกาล
วนัปีใหม่ 

10. 

การพฒันาด้าน
การจดัระเบียบ
ชมุชน สงัคมและ
สาธารณสขุ

เงินสมทบกองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพ อบต.
โนนกาเล็น (สปสช.อบต.
โนนกาเลน็)

150,000.00
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต.

เพ่ือสนบัสนนุโครงการกิจกรรม
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 
อบต.โนนกาเลน็

กองทนุฯ

11. 

การพฒันาด้าน
การจดัระเบียบ
ชมุชน สงัคมและ
สาธารณสขุ

เงินสมทบกองทนุทดแทน 0.00
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต.

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุ
ทดแทน ของพนกังานจ้าง 

ประมาณ 17 คน



ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

12. 

การพฒันาด้านการเมือง
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรของ องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน

เงินสมทบกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการสว่นท้องถ่ิน 
(กบท.)

0.00

ส านกัปลดั อบจ.,
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต.

สง่เสริมสนบัสนนุบคุลากร
ท้องถ่ินเพ่ือการปฏิบตัิงาน
อยา่งมีประสทิธิภาพ

ข้าราชการพนกังาน
สว่นต าบล 
พนกังานจ้าง

13. 

การพฒันาด้านการเมือง
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรของ องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน

เงินส ารองจา่ย 500,078.00

ส านกัปลดั อบจ.,
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั 
อบต.

เพ่ือจ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีหรือในกรณี
จ าเป็นฉกุเฉินไม่สามารถ
คาดการณ์ลว่งหน้าได้ 

อบต.โนนกาเล็น



การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.โนนกาเลน็ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม

ข้อบญัญตัิงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนีผ้กูพนั/ ลงนามในสญัญา รวม 3 
โครงการ จ านวนเงิน 887,078 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 3 
โครงการ จ านวนเงิน 800,203 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดงันี ้



ยุทธศาสตร์ โครงการ
การก่อหนีผู้กพนั/
ลงนามในสัญญา

โครงการ การเบกิจ่ายงบประมาณ

ด้านการพฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน 1 234,000.00 1 234,000.00

การพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
สาธารณสุข

1 150,000.00 1 150,000.00

การพฒันาด้านเศรษฐกจิและแก้ไขปัญหาความยากจน

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภมู ิปัญญาท้องถิ่น

การพฒันาด้านการเมืองการบริหารจัดการทรัพยากรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 416,203.00 1 416,203.00

รวม 3 800,203.00 3 800,203.00



รายละเอียดโครงการในข้อบญัญตัิงบประมาณ อบต.โนนกาเลน็ 
ท่ีมีการก่อหนีผ้กูพนั/ลงนามในสญัญา มีดงันี ้



ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบญัญัติ
ลงนามสัญญา เบกิจ่าย คงเหลือ

1. 
ด้านการพฒันาโครงการสร้าง
พืน้ฐาน

โครงการวางท่อระบายน า้ คสล. 
พร้อมบอ่พกั บ้านโนนกาเลน็ หมู่ 1

237,000.00 234,000.00 234,000.00 3,000.00

2. 
การพฒันาด้านการจดัระเบียบ
ชมุชน สงัคมและสาธารณสขุ

เงินสมทบกองทนุหลกัประกนั
สขุภาพ(สปสช)

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00

3. 
การพฒันาด้านการเมืองการ
บริหารจดัการทรัพยากรของ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ส ารองจ่าย 500,078.00 416,203.00 416,203.00 83,875.00



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563
อบต.โนนกาเล็น ส าโรง จ.อุบลราชธานี 



ยุทธศาสตร์

แผนการด าเนินการ
ทัง้หมด

อนุมัตงิบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

1.ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพืน้ฐาน 222 168,382,840.00 8 237,000.00 1 234,000.00 1 234,000.00

2.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและสาธารณสุข

44 18,986,000.00 3 150,000.00 1 150,000.00 1 150,000.00

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน

7 620,000.00 - -

4.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

10 1,710,000.00 - -

5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่น

31 7,925,000.00 - -

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
จัดการทรัพยากรของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

11 2,220,000.00 2 500,078.00 1 416,203.00 1 416,203.00

รวม 325 199,843,840.00 13 887,078.00 3 800,203.00 3 800,203.00



รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



หมวดงบกลาง



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งบกลาง งบกลาง เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยเอดส์ - 120,000.00 102,000.00 18,000.00
งบกลาง งบกลาง เบีย้ยงัชีพคนพิการ - 3,984,000.00 3,839,200.00 144,800.00
งบกลาง งบกลาง เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ - 10,376,800.00 9,765,200.00 611,600.00

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทนุเงิน
ทดแทน

- 7,000.00 6,331.00 669.00

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทนุ
ประกนัสงัคม

- 170,000.00 129,720.00 40,280.00

งบกลาง งบกลาง ส ารองจ่าย - 300,078.00 416,203.00 83,875.00

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

- 208,655.00 208,655.00 0.00

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผกูพนั
เงินสมทบกองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพ(สปสช)

150,000.00 150,000.00 0.00

รวมหมวดงบกลาง 15,316,533.00 14,617,309.00 899,224.00



หมวดเงนิเดือน



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินคา่ตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

- 42,120.00 42,120.00 0.00

งานบริหาร
ทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก - 514,080.00 514,080.00 0.00

งานบริหาร
ทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินคา่ตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก

- 42,120.00 42,120.00 0.00

งานบริหาร
ทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินคา่ตอบแทนเลขานกุาร/
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารสว่น
ต าบล

- 86,400.00 86,400.00 0.00

งานบริหาร
ทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินคา่ตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน

- 2,232,000.00 2,059,200.00 39,830.00

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720.00 2,743,920.00 39,830.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนกังาน
จ้าง

- 42,420.00 43,860.00 60.00

งานบริหาร
ทั่วไป

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง - 795,720.00 951,468.97 4,251.03

งานบริหาร
ทั่วไป

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

เงินประจ าต าแหน่ง - 168,000.00 167,999.90 0.10

งานบริหาร
ทั่วไป

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของ
พนกังาน

- 96,000.00 95,640.00 360.00

งานบริหาร
ทั่วไป

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน - 2,481,720.00 2,667,009.81 88,600.19

งานส่งเสริม
การเกษตร

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง - 192,840.00 0.00 31,340.00

งานบริหารงาน
คลัง

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง - 473,160.00 492,876.42 2,283.58



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของ
พนกังานจ้าง

- 44,340.00 47,940.00 0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง - 553,920.00 550,320.00 3,600.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 42,000.00 0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของ
พนกังาน

- 7,440.00 25,132.50 1,467.50

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน - 1,010,640.00 914,958.36 72,921.64



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง - 243,960.00 273,243.87 716.13

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 42,000.00 0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน - 745,320.00 715,800.00 29,520.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของ
พนกังานจ้าง

- 72,000.00 25,399.76 46,600.24

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง - 995,160.00 535,080.00 440,080.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 6,774.10 14,225.90

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

เงินเดือน ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนกังาน - 906,540.00 482,842.87 235,687.13

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนกังาน - 1,311,600.00 918,960.00 305,760.00

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 42,000.00 0.00

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเพิ่มตา่ง ๆของ
พนกังานจ้าง

- 33,960.00 31,022.95 2,937.05

การรักษาความสงบภายใน เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนกังาน - 317,520.00 305,640.00 11,880.00

การรักษาความสงบภายใน เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
คา่ตอบแทนพนกังาน
จ้าง

- 165,840.00 164,160.00 1,680.00

รวมหมวดเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 10,826,100.00 9,542,129.51 1,293,970.49



หมวดค่าตอบแทน



งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือนและระงบั
อัคคีภยั

ค่าตอบแทน
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน

- 84,000.00 68,400.00 15,600.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าตอบแทน คา่เชา่บ้าน - 36,000.00 0.00 36,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าตอบแทน คา่เชา่บ้าน - 84,000.00 33,000.00 51,000.00

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน เงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร - 20,000.00 9,968.75 10,031.25

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน คา่เชา่บ้าน - 100,000.00 84,900.00 15,100.00

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน

- 100,000.00 67,700.00 32,300.00



งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไป คา่ตอบแทน
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

- 580,000.00 30,800.00 0.00

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คา่ตอบแทน เงินช่วยเหลือการศกึษาบตุร - 10,000.00 24,650.00 10,350.00

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์

คา่ตอบแทน คา่เช่าบ้าน - 60,000.00 0.00 20,000.00

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา

คา่ตอบแทน เงินช่วยเหลือการศกึษาบตุร - 20,000.00 2,130.00 17,870.00

งานบริหารทั่วไป คา่ตอบแทน เงินช่วยเหลือการศกึษาบตุร - 70,000.00 45,940.00 24,060.00
งานบริหารทั่วไป คา่ตอบแทน คา่เช่าบ้าน - 180,000.00 105,833.00 53,167.00
งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์

คา่ตอบแทน เงินช่วยเหลือการศกึษาบตุร - 25,000.00 17,400.00 7,600.00

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,369,000.00 490,721.75 293,078.25



หมวดค่าใช้สอย



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งานส่งเสริม
การเกษตร

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเก่ียวกบัการส่งเสริม 
สนบัสนนุการเกษตรอินทรีย์

10,000.00 0.00

งานอนุรักษ์
แหล่งน า้และป่า
ไม้

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสง่เสริมสนบัสนนุ
โครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืช 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุารี

20,000.00 0.00

งานอนุรักษ์
แหล่งน า้และป่า
ไม้

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอนรัุกษ์แหลง่น า้และ
พฒันาส่ิงแวดล้อม

10,000.00 3,450.00

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่
บริการ

คา่จ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทาง
วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์
วารสารประชาสมัพนัธ์ผลการ
ด าเนินงาน หรือสื่อสิ่งพิมพ์
ตา่งๆ

10,000.00 0.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึง่บริการ

คา่จ้างเหมาบริการคนงาน เพ่ือดแูล
รักษาความสะอาดอาคาร ส านกังาน
และบริเวณโดยรอบ อบต.

108,000.00 108,000.00 0.00

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึง่บริการ

คา่จ้างเหมาบริการคนงาน เพ่ือดแูล
ศนูย์สบูน า้หนองแต้ และเปิด – ปิด
น า้ประปา หมูท่ี่ 9

36,000.00 36,000.00 0.00

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึง่บริการ

คา่จ้างเหมาบริการคนงานเก็บเงินคา่
น า้ประปา และเปิด-ปิดน า้ประปา เพ่ือ
จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาบริการผู้ เก็บคา่
น า้ประปา เปิด - ปิดน า้ประปา 
จ านวน 6 อตัรา

198,000.00 146,500.00 21,500.00

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึง่บริการ

คา่จ้างเหมาบริการผู้ดแูลศนูย์สบูน า้
ห้วยร่องแดงหมูท่ี่ 2 บ้านสวา่ง

30,000.00 30,000.00 0.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป

คา่ใช้สอย
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่
บริการ

คา่จ้างเหมาบริการอื่น ๆ 50,000.00 54,000.00 0.00

งานบริหาร
ทั่วไป

คา่ใช้สอย
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่
บริการ

คา่จ้างเหมายามดแูลรักษาความ
ปลอดภยั เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภยับริเวณพืน้ท่ีโดยรอบ 
อบต.

42,000.00 38,500.00 0.00

งานบริหาร
ทั่วไป

คา่ใช้สอย
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่
บริการ

คา่เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 45,600.00 45,600.00 0.00

งานบริหาร
ทั่วไป

คา่ใช้สอย
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่
บริการ

คา่ใช้จา่ยส าหรับการท าประกนัภยั
รถยนต์สว่นกลางขององค์การบริหาร
สว่นต าบลโนนกาเล็น

10,000.00 30,823.01 176.99

งานบริหาร
ทั่วไป

คา่ใช้สอย
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่
บริการ

คา่ตอ่สญัญาเว็ปไซต์ของ อบต.โนน
กาเล็น

10,000.00 8,000.00 2,000.00

งานบริหาร
ทั่วไป

คา่ใช้สอย
รายจา่ยเก่ียวกบัการ
รับรองและพิธีการ

- 90,000.00 9,070.00 20,930.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร

200,000.00 306,493.00 23,507.00

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

คา่ใช้จ่ายในการเลือกตัง้และ
ประชาสมัพนัธ์การเลือกตัง้

700,000.00 0.00 386,000.00

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา และอื่นๆ

5,000.00 2,000.00 3,000.00

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการเตรียมการรับเสดจ็สมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารี

0.00 44,760.00 5,240.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการอบรมความ
โปร่งใสตามหลกัธรร
มาภิบาล

20,000.00 0.00 20,000.00

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบั พรบ.
ข้อมลูข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540

20,000.00 0.00 20,000.00

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม - 50,000.00 71,065.00 8,935.00

งานบริหารงาน
คลัง

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ

10,000.00 2,250.00 7,750.00

งานบริหารงาน
คลัง

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรอง
และพิธีการ

- 10,000.00 0.00 5,000.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งาน
บริหารงาน
คลัง

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร

80,000.00 84,442.00 558.00

งาน
บริหารงาน
คลัง

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการจดัเก็บภาษีนอก
สถานท่ี

25,000.00 0.00 25,000.00

งาน
บริหารงาน
คลัง

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงแผนท่ีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000.00 0.00 100,000.00

งาน
บริหารงาน
คลัง

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการอบรมความรู้การ
จดัเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลกูสร้าง

25,000.00 0.00 25,000.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งาน
บริหารงาน
คลัง

ค่าใช้สอย
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

- 20,000.00 4,800.00 15,200.00

งานป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน
และระงบั
อัคคีภยั

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ี
ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปอ้งกนัและลดอบุตัิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
วนัปีใหม่

5,000.00 3,552.00 1,448.00

งานป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน
และระงบั
อัคคีภยั

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ี
ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปอ้งกนัและลดอบุตัิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
วนัสงกรานต์

5,000.00 0.00 5,000.00

งานป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน
และระงบั
อัคคีภยั

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ี
ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการอบรมสง่เสริม
ให้ความรู้เร่ืองการ
ปอ้งกนัและเฝา้ระวงั
อคัคีภยัในชมุชน

50,000.00 22,700.00 27,300.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา

คา่ใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร

60,000.00 23,828.00 36,172.00

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา

คา่ใช้สอย
คา่บ ารุงรักษาและ
ซอ่มแซม

- 20,000.00 8,050.00 1,950.00

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่
บริการ

คา่จ้างเหมาบริการรักษา
ความสะอาดรอบศนูย์
พฒันาเดก็เลก็

72,000.00 49,800.00 22,200.00

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

คา่ใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่
บริการ

คา่จ้างเหมาอ่ืนๆ ที่อยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีของ อบต.

10,000.00 250.00 29,750.00

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

คา่ใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการจดังานวนัเดก็
แหง่ชาติ

100,000.00 0.00 0.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนบัสนนุ
คา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา

884,780.00 267,147.48 617,632.52

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคมุและ
ปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก

180,000.00 146,950.00 33,050.00

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคมุและ
ปอ้งกนัโรคพิษสนุขับ้า

60,000.00 65,602.00 1,398.00

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจดัการ
ขยะ

50,000.00 17,008.00 32,992.00



งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่นๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปอ้งกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

30,000.00 0.00 30,000.00

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่นๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมและศกึษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการ
จดัการขยะอย่างยัง่ยืน

50,000.00 0.00 50,000.00

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร

30,000.00 0.00 30,000.00

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจดัท าแผนชมุชน 15,000.00 0.00 0.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
สังคม
สงเคราะห์

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการจดัฝึกอบรมด้าน
อาชีพ

30,000.00 22,300.00 7,700.00

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
สังคม
สงเคราะห์

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการสง่เสริมและ
พฒันาคณุภาพชีวิต
ผู้ ด้อยโอกาสผู้ มีรายได้
น้อย

10,000.00 0.00 0.00

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
สังคม
สงเคราะห์

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการสง่เสริมและ
พฒันาศกัยภาพกลุม่สตรี

30,000.00 18,000.00 12,000.00

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
สังคม
สงเคราะห์

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการสง่เสริมและ
พฒันาศกัยภาพคนพิการ

30,000.00 21,568.00 3,432.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการสง่เสริมและ
พฒันาศกัยภาพ
ผู้สงูอายุ

40,000.00 31,720.00 8,280.00

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม - 15,000.00 1,700.00 13,300.00

งาน
สวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการปรับปรุงภมิู
ทศัน์และพฒันาความ
สะอาด

25,000.00 0.00 15,000.00

งาน
สวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการปรับปรุงภมิู
ทศัน์และเพ่ิมพืน้ท่ีสี
เขียว

25,000.00 14,570.00 430.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการจดัท า
แผนพฒันา

20,000.00 0.00 10,000.00

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการปกปอ้งสถาบนั
ส าคญัของชาติ

100,000.00 0.00 100,000.00

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการสนบัสนนุศนูย์
ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การบริหารสว่น
ต าบลโนนกาเลน็

30,000.00 29,999.38 0.62



งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อ่ืนๆ

โครงการอบรมคณุธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือพฒันาศกัยภาพ
การปฎิบตัิงานของผู้บริหารและ
พนกังานของ อบต.โนนกาเล็น

40,000.00 12,800.00 17,200.00

งานกีฬาและ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อ่ืนๆ

โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชน
ประชาชนต าบลโนนกาเล็น

150,000.00 61,956.00 8,044.00

งานกีฬาและ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบตัิราชการท่ีไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อ่ืนๆ

โครงการสง่นกักีฬาตวัแทน เข้า
ร่วมแขง่ขนักีฬา

20,000.00 0.00 20,000.00

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่
บริการ

คา่จ้างเหมาอื่นๆ 10,000.00 0.00 10,000.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการจดังานทาง
ศาสนาและวฒันธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น

20,000.00 0.00 20,000.00

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการเพาะต้นกล้าแห่ง
ความดี

20,000.00 0.00 20,000.00

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการสืบสานภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น

20,000.00 0.00 20,000.00

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา

คา่ใช้สอย

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิราชการท่ีไม่
เข้าลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

คา่ใช้จา่ยในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร

80,000.00 29,500.00 25,500.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กบัการปฏิบตัิ
ราชการท่ีไม่เข้า
ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการรังวดัสอบ
เขตท่ีดิน
สาธารณประโยชน์

50,000.00 20,370.00 29,630.00

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าใช้สอย
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

- 200,000.00 158,900.00 41,100.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 4,521,380.00 2,054,023.87 2,036,856.13



หมวดค่าวัสดุ



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวสัดุ วสัดสุ านกังาน - 20,000.00 19,516.00 484.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวสัดุ วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ - 100,000.00 174,425.00 575.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวสัดุ
วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่
ลื่น

- 100,000.00 0.00 100,000.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวสัดุ วสัดคุอมพิวเตอร์ - 50,000.00 48,689.00 1,311.00

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐาน

ค่าวสัดุ วสัดกุ่อสร้าง - 100,000.00 97,711.96 2,288.04



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานส่งเสริมการเกษตร คา่วสัดุ วสัดกุารเกษตร - 10,000.00 0.00 10,000.00

งานบริหารทั่วไป คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน - 100,000.00 95,900.00 4,100.00

งานบริหารทั่วไป คา่วสัดุ วสัดไุฟฟา้และวิทยุ - 20,000.00 0.00 20,000.00

งานบริหารทั่วไป คา่วสัดุ วสัดงุานบ้านงานครัว - 10,000.00 9,665.00 335.00

งานบริหารทั่วไป คา่วสัดุ วสัดยุานพาหนะและขนสง่ - 30,000.00 20,820.00 9,180.00

งานบริหารทั่วไป คา่วสัดุ วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน - 114,700.00 69,520.00 45,180.00

งานบริหารทั่วไป คา่วสัดุ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ - 20,000.00 9,598.00 10,402.00

งานบริหารทั่วไป คา่วสัดุ วสัดคุอมพิวเตอร์ - 80,000.00 48,746.00 31,254.00

งานบริหารทั่วไป คา่วสัดุ วสัดอ่ืุน - 10,000.00 0.00 10,000.00

งานบริหารงานคลัง คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน - 20,000.00 19,391.00 609.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารงานคลัง คา่วสัดุ วสัดคุอมพิวเตอร์ - 50,000.00 40,697.00 9,303.00

การรักษาความสงบภายใน คา่วสัดุ วสัดอ่ืุน - 30,000.00 25,300.00 4,700.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา

คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน - 0.00 9,139.00 861.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา

คา่วสัดุ วสัดไุฟฟา้และวิทยุ - 10,000.00 0.00 10,000.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา

คา่วสัดุ
วสัดโุฆษณาและ
เผยแพร่

- 10,000.00 0.00 10,000.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา

คา่วสัดุ วสัดคุอมพิวเตอร์ - 50,000.00 43,887.00 6,113.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

คา่วสัดุ คา่อาหารเสริม (นม) - 1,390,867.00 1,244,126.72 146,740.28

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ

คา่วสัดุ
วสัดวุิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

- 0.00 30,000.00 0.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สังคมสงเคราะห์

ค่าวสัดุ วสัดสุ านกังาน - 10,000.00 9,692.00 308.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

ค่าวสัดุ
วสัดโุฆษณาและ
เผยแพร่

- 5,000.00 0.00 5,000.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

ค่าวสัดุ วสัดคุอมพิวเตอร์ - 20,000.00 14,543.00 5,457.00

รวมหมวดค่าวัสดุ 2,360,567.00 2,031,366.68 444,200.32



หมวดค่าสาธารณูปโภค



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณปูโภค ค่าไฟฟ้า - 1,380,000.00 1,611,632.04 28,367.96

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณปูโภค ค่าบริการโทรศพัท์ - 30,000.00 143.38 2,856.62

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณปูโภค ค่าบริการไปรษณีย์ - 5,000.00 0.00 5,000.00

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณปูโภค
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม

- 100,000.00 87,360.15 12,639.85

งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณปูโภค ค่าบริการไปรษณีย์ - 5,000.00 3,481.00 1,519.00

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 1,520,000.00 1,702,616.57 50,383.43



หมวดค่าครุภณัฑ์



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองซมัเมอร์ส 50,000.00 62,500.00 12,500.00

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เทปวดัระยะ 5,500.00 748.00 4,752.00

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน
เก้าอีน้ัง่คอย (ส าหรับ
ประชาชน)

10,000.00 3,550.00 6,450.00

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 10,000.00 6,580.00 3,420.00

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนสง่

รถยนต์ 4 ประตู 900,000.00 840,000.00 60,000.00

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปา้ยช่ือส านกังาน 30,000.00 4,000.00 26,000.00

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปา้ยในส านกังาน 20,000.00 4,100.00 15,900.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ปา้ยบอกทาง พร้อมติดตัง้ 50,000.00 33,600.00 16,400.00

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า

7,000.00 4,200.00 2,800.00

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้ เก็บเอกสาร 11,000.00 7,980.00 3,020.00

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้บานเลื่อนกระจก 6,000.00 5,380.00 620.00

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้รางเลื่อน 100,000.00 78,000.00 22,000.00

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 22,000.00 21,900.00 100.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองปริน้เตอร์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า

2,600.00 2,500.00 100.00

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองปริน้เตอร์เลเซอร์ หรือ 
LED สี

27,000.00 9,900.00 17,100.00

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

15,000.00 15,000.00 0.00

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า

2,600.00 2,100.00 500.00

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอ่านบตัรประชาชน 2,000.00 2,000.00 0.00

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์ 1,270,700.00 1,104,038.00 191,662.00



หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ 7 ไปตอ่เขต
บ้านห่องขอน ต.บอน

258,000.00 0.00 0.00

งานไฟฟ้าถนน
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนเมือง หมู่ 8 (สายบ้าน
นายเพชร ปณุประวตัิ ไปบ้านนาย
นอน ดวงแก้ว)

98,000.00 0.00 0.00

งานไฟฟ้าถนน
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง บ้าน
เปือย หมู่ 3 (สายทางร่องชี ไป 
สะพานวดัป่าศรีมงคล)

352,000.00 0.00 0.00

งานไฟฟ้าถนน
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านโพน
งาม หมู่ 7 ไปบ้านเปือย

61,000.00 0.00 0.00

งานไฟฟ้าถนน
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง บ้าน
เปือยใต้ หมู่ 12 ไปบ้านสวา่ง หมู่ 2

121,000.00 0.00 0.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

- 1,205,000.00 0.00 0.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างชดุกรอง
น า้ประปาผิวดิน บ้านหนอง
ผือ หมู่ 6

234,000.00 0.00 0.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านโพน
งาม หมู่ 7 (สายรอบหมู่บ้าน)

483,000.00 0.00 0.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง 
บ้านเปือยใต้ หมู่ 12 (ไปห้วย
ควน)

136,000.00 0.00 0.00



งาน หมวดรายจ่าย
ประเภท
รายจ่าย

โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง 
บ้านโพนงาม หมู่ 7 (สายหลงั
โรงเรียน - หนองสาระดิน)

136,000.00 0.00 0.00

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง 
บ้านโพนงาม หมู่ 7 (หนองดง)
- บ้านสวา่งศรีสมบตัิ หมู่ 10 
(สาย 2)

261,000.00 0.00 0.00

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง 
บ้านสวา่ง หมู่ 2 (สายนานาง
บญุช ูสอรค าเสน-ห้วยร่อง
แดง)

318,000.00 0.00 0.00

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง 
บ้านหนองผือ หมู่ 6 (สายไป
หนองมงั ต.โนนกลาง)

465,000.00 0.00 0.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการปรับปรุงถนน
ลกูรัง บ้านโพนงาม หมู่ 7 
(ลงหินลกูรังเป็นจดุๆ) ไป
บ้านดอนผึง้ หมู่ 5

461,000.00 0.00 0.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการวางท่อเมนต์
ประปาหมู่บ้าน บ้านเปือย
ใต้ หมู่ 12

341,000.00 0.00 0.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการวางท่อเมนต์
ประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง
ผือ หมู่ 6

400,000.00 0.00 0.00

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการสร้างหอถงัสงู
ประปา บ้านดอนผึง้ หมู่ 5

374,000.00 0.00 0.00

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ
โครงการตอ่เติมอาคารโดม
(อเนกประสงค์)

69,900.00 67,900.00 2,000.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างอาคารต่าง ๆ
โครงการเทลานคอนกรีตเสริม
เหลก็ บ้านโปร่งค า หมู่ 11 
(บริเวณน า้ประปา)

43,500.00 68,000.00 1,600.00

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ บ้านเปือย หมู่ 3

448,000.00 445,000.00 3,000.00

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ บ้านเปือยใต้ หมู่ 
12 (สายทางหน้าบ้านนาง
ขวญัจิตร ศิริบรรพจ)

62,800.00 59,500.00 3,300.00

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ บ้านโพนงาม หมู่ 7 
(สายทางบ้านนายประสน 
วรรณสง – บ้านนายจ าปี ลา่สี
อ่อน)

86,000.00 83,000.00 3,000.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ บ้านโพนงาม หมู่ 7 
ไป บ้านสวา่งศรีสมบตัิ หมู่ 10

214,000.00 0.00 0.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ บ้านโพนเมือง หมู่ 8

0.00 354,000.00 6,000.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ บ้านสวา่ง หมู่ 2

337,000.00 336,000.00 1,000.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ บ้านสวา่งศรีสมบตัิ 
หมู่ 10

0.00 188,000.00 6,000.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ บ้านสวา่งศรีสมบตัิ 
หมู่ 10 (สายทางนานางพริดา –
ถนนทางหลวงชนบท)

96,000.00 92,000.00 4,000.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ บ้านสวา่งศรีสมบตัิ 
หมู่ 10 (สายทางสี่แยก
ป๊ัมน า้มนั-สี่แยกบ้านนางหนู
รัตน์ พทุธวงค์)

448,000.00 438,000.00 10,000.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ บ้านหนองแต้ หมู่ 9 
(สายทางรอบหมู่บ้าน)

137,000.00 136,000.00 1,000.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ บ้านหนองผือ หมู่ 6

295,000.00 290,000.00 5,000.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง 
บ้านดอนผึง้ หมู่ 5 (สายทาง
จากวดัไปป่า)

130,000.00 129,000.00 1,000.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง บ้าน
ดอนผึง้ หมู่ 5 (สายนานาง
สวุรรณา ถึง นานายหนทูดั หาวนั)

150,000.00 149,000.00 1,000.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง บ้าน
โพนเมือง หมู่ 8(สายนานายนวน 
ดวงแก้ว ถึง นานายชาลี นาคดี)

195,000.00 194,000.00 1,000.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการซอ่มแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ บ้านเปือยใต้ หมู่ 12

49,500.00 49,500.00 0.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้า
สถานีสบูน า้

300,000.00 0.00 0.00

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็น
ถนนลาดยาง บ้านโพนเมือง หมู่ 8

423,000.00 0.00 0.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐาน

คา่ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
คา่ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการวางท่อเมนต์ประปา บ้าน
หนองผือ หมู ่6

169,000.00 169,000.00 0.00

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐาน

คา่ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
คา่ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการวางท่อเมนต์ประปา
หมูบ้่าน บ้านบุง่ หมู ่4

0.00 56,900.00 0.00

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐาน

คา่ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
คา่ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการวางท่อระบายน า้ คสล. 
พร้อมบอ่พกั บ้านโนนกาเล็น หมู ่1

237,000.00 234,000.00 3,000.00

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐาน

คา่ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
คา่ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการวางทอ่ระบายน า้ คสล. 
พร้อมบอ่พกั บ้านบุง่ หมู่ 4

328,000.00 325,000.00 3,000.00

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐาน

คา่ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
คา่ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการวางท่อระบายน า้ คสล. 
พร้อมบอ่พกั บ้านหนองแต้ หมู่ 9

83,000.00 83,000.00 0.00

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐาน

คา่ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
คา่ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

โครงการวางท่อระบายน า้ คสล.
พร้อมบอ่พกั อบต.โนนกาเล็น

36,700.00 36,500.00 200.00

รวมหมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 10,178,400.00 3,983,300.00 55,100.00



หมวดรายจ่ายอื่น



งาน หมวดรายจ่าย
ประเภท
รายจ่าย

โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานวางแผนสถติิ
และวิชาการ

รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศกึษา วิจยั 
ประเมินผล หรือพฒันาระบบ
ต่างๆ ซึง่มิใช่เพ่ือการจดัหา 
หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ท่ีดินและ
หรือสิ่งก่อสร้าง

30,000.00 30,000.00 0.00

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 30,000.00 30,000.00 0.00



หมวดเงนิอุดหนุน



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไป เงินอดุหนนุ เงินอดุหนนุสว่นราชการอดุหนนุโครงการจดังานรัฐพิธี “วนัปิย
มหาราช” 23 ตลุาคม

2,000.00 0.00 2,000.00

งานบริหารทั่วไป เงินอดุหนนุ เงินอดุหนนุสว่นราชการอดุหนนุโครงการจดังานรัฐพิธี “วนัพ่อ
แหง่ชาต”ิ 5 ธนัวาคม

2,000.00 0.00 2,000.00

งานบริหารทั่วไป เงินอดุหนนุ เงินอดุหนนุสว่นราชการ

อดุหนนุโครงการจดังานรัฐพิธีวนั
เฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวั “28 กรกฎาคม”

4,000.00 0.00 4,000.00

งานบริหารทั่วไป เงินอดุหนนุ เงินอดุหนนุสว่นราชการ

อดุหนนุโครงการจดังานรัฐพิธีวนั
เฉลิมพระชนพรรษาสมเดจ็พระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพนัปีหลวง “12 
สิงหาคม

4,000.00 0.00 4,000.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไป เงินอดุหนนุ เงินอดุหนนุสว่นราชการ

อดุหนนุโครงการจดังานรัฐ
พิธีวนัเฉลิมพระชนพรรษา
สมเดจ็พระนางเจ้าสทิุดา 
พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระ
บรมราชินี 3 มิถนุายน

2,000.00 0.00 2,000.00

การรักษาความ
สงบภายใน

เงินอดุหนนุ เงินอดุหนนุสว่นราชการ
เงินอดุหนนุโครงการปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จงัหวดัอบุลราชธานี

20,000.00 0.00 20,000.00

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

เงินอดุหนนุ เงินอดุหนนุสว่นราชการ
เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุ
โครงการอาหารกลางวนั

2,520,000.00
2,369,460.0

0
150,540.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ

เงินอดุหนนุ
เงินอดุหนนุสว่น
ราชการ

โครงการศนูย์ปฏิบตัิการร่วมใน
การเฝา้ระวงัปอ้งกนัและควบคมุ
โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น อ าเภอ
ส าโรง จงัหวดัอุบุลราชธานี
ประจ าปี พ.ศ. 2563

0.00 30,000.00 0.00

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ

เงินอดุหนนุ
เงินอดุหนนุสว่น
ราชการ

เงินอดุหนนุส าหรับการบริการ
ด้านสาธารณสขุ

90,000.00 0.00 0.00

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ

เงินอดุหนนุ เงินอดุหนนุเอกชน
เงินอดุหนนุส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสขุ

0.00 240,000.00 0.00

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 2,644,000.002,639,460.00 184,540.00




