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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย
อ ำเภอ แวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 43,728,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 12,257,280 บาท

งบบุคลากร 8,786,580 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 3,089,520 บาท

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน ดังนี้

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
 -  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง 

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษ    

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 86,400 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรของผู้บริหำรองค์กำร

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,404,800 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน ประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 5,697,060 บาท

เงินเดือนพนักงำน 3,947,760 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 294,000 บำท
(1) เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ (เงินประจ ำต ำแหน่งและค่ำตอบแทนรำย

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 288,960 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำขององค์กำรบริหำรส่วน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,072,440 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 93,900 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำง  

งบด าเนินงาน 3,391,400 บาท

ค่าตอบแทน 990,000 บาท
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ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 770,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้

ค่ำเช่ำบ้ำน 70,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลผู้มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 130,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 

ค่าใชส้อย 1,439,400 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 134,400 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร ต่ำงๆ    ต้ังไว ้  

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 60,000 บำท
 - ค่ำเล้ียงรับรอง/ หรือค่ำรับรอง ในกำรต้อนรับคณะบุคคล    ต้ัง

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำของขวัญ/ของรำงวัล ส ำหรับพิธีกำรในวันส ำคัญต่ำง ๆ 5,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือ/จัดท ำ หรือจ้ำงท ำ ของขวัญ/ของ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 150,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของคณะผู้บริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังท้องถิ่น 300,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องในกำรเลือกต้ังในพืน้ทีข่อง

ค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครอง 50,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องในกำรช่วยเหลือประชำชน

โครงกำร อบต. พบประชำชน 10,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน ตำมโครงกำร อบต.พบ

โครงกำรจัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกร 100,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ

โครงกำรจัดฝึกอบรมสัมมนำและกำรศึกษำดูงำนขององค์กำรบริหำร 250,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำนของ

โครงกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำ 50,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมและโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ

โครงกำรประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ 80,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจ้ำง  ท ำป้ำย
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โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส ำนักงำนและหมู่บ้ำนในเขตต ำบล 50,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องในกำรจัดกิจกรรม กำร

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 200,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆ ดังนี้

ค่าวัสดุ 530,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 120,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท
 - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  ส่ิงของ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือ วัสดุยำนพำหนะ และขนส่ง เช่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 280,000 บำท
(1) เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง เพือ่ใช้เติมยำนพำหนะรถยนต์ /

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่

ค่าสาธารณูปโภค 432,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 330,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 22,000 บำท
-  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำส ำหรับทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท ์ ส ำหรับทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 10,000 บำท
-  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย ์ ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณียำกร ฯลฯ 

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 60,000 บำท
-  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรโทรสำร ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับระบบ

งบลงทุน 29,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 29,300 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

โครงกำรจัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน 4,800 บำท
-เพือ่จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน  ระบบไฮโดลิกปรับ สูง-ต่ ำ วัสดุหนัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนส ำนักงำน * (จอแสดงภำพขนำด 17,000 บำท
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-เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน * (จอแสดง
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 7,500 บำท

-เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง

งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท

รายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท

รำยจ่ำยอื่น

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจ ประเมินควำมพึงพอใจ และประสิทธิภำพกำร 30,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจ ประเมินควำมพึงพอใจ และ

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนให้ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอแวงน้อย 20,000 บำท
1. เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนรัฐและงำนพิธีเนื่องใน

งานบริหารงานคลัง 187,500 บาท

งบด าเนินงาน 180,000 บาท

ค่าใชส้อย 100,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท
-เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรทัง้ในและนอก

โครงกำรจัดท ำและปรับปรุงระบบข้อมูลแผนทีท่ะเบียนภำษีและ 30,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพือ่บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ

ค่าวัสดุ 80,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุส ำนักงำนส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น ตู้เก็บ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น  แผ่นดิสก ์ โปรแกรม 

งบลงทุน 7,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 7,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง 7,500 บำท
คุณลักษณะพืน้ฐำน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 880,680 บาท

งบบุคลากร 631,680 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 631,680 บาท

เงินเดือนพนักงำน 349,320 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 252,360 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 30,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำง  

งบด าเนินงาน 209,000 บาท

ค่าตอบแทน 51,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 51,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล

ค่าใชส้อย 138,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรต้ังจุดบริกำรประชำชนช่วงเทศกำล 18,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง  ๆทีเ่กี่ยวเนื่อง  ตำมโครงกำรต้ังจุด

โครงกำรฝึกอบรมซ้อมแผนอุบัติเหตุทำงถนน 20,000 บำท
    - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฝึกอบรมซ้อม

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กร 60,000 บำท
    - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฝึกอบรม

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 20,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องในกำรด ำเนินงำน  ตำม

โครงกำรสร้ำงเสริมอำชีพให้กับผู้ด้อยโอกำส ยำกจน และผู้ผ่ำนกำร 20,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องในกำรด ำเนินงำน  ตำม

ค่าวัสดุ 20,000 บาท

วัสดุอื่น 20,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ในงำนป้องกันและ

งบเงินอุดหนุน 40,000 บาท
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เงินอุดหนุน 40,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนให้ทีท่ ำกำรปกครองจังหวัดขอนแก่น 20,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

อุดหนุนให้ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอแวงน้อย 20,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 1,335,700 บาท

งบบุคลากร 646,800 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 646,800 บาท

เงินเดือนพนักงำน 604,800 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 

งบด าเนินงาน 684,600 บาท

ค่าตอบแทน 90,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 50,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่

ค่ำเช่ำบ้ำน 30,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ผู้มีสิทธิเบิกค่ำ

ค่าใชส้อย 409,600 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 179,600 บำท
(1) เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ จ ำนวน 50,000.-บำท  ดังนี้

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 180,000 บำท
 -เพือ่จ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพือ่บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ

ค่าวัสดุ 130,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท
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- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุและเคร่ืองใช้ส ำนักงำน  เช่น  กระดำษ แฟ้ม 
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 40,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส่ิงของเคร่ืองใช้  เช่น 
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 20,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่จัดซ้ือหนังสือ  เช่น  
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์โปรแกรม และ
ค่าสาธารณูปโภค 55,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 33,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้ไฟฟ้ำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำจำนและ

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 12,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้น้ ำประปำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำจำนและ

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรโทรสำร ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับระบบ

งบลงทุน 4,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 4,300 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 4,300 บำท
-เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์(Ink 

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,958,114 บาท

งบบุคลากร 3,066,060 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,066,060 บาท

เงินเดือนพนักงำน 2,121,480 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร

เงินวิทยฐำนะ 294,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะช ำนำญกำรให้แก่ข้ำรำชกำรครู  คนละ 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 646,680 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 4  

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 3,900 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ให้แก่พนักงำนจ้ำงครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนำเด็ก

งบด าเนินงาน 1,992,054 บาท

ค่าตอบแทน 160,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 150,000 บำท
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- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ครูศูนย์พัฒนำเด็ก
ค่าใชส้อย 1,123,060 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 50,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ของ

โครงกำรจัดงำนวันพ่อแห่งชำติและวันแม่แห่งชำติส ำหรับศูนย์พัฒนำ 10,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมโครงกำรจัดงำนวันพ่อแห่งชำติและวัน

โครงกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 70,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็กของ

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 993,060 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้

ค่าวัสดุ 708,994 บาท

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 708,994 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)ให้กับนักเรียนโรงเรียน 

งบเงินอุดหนุน 900,000 บาท

เงินอุดหนุน 900,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ. 900,000 บำท
 - เพือ่สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดซ้ืออำหำรกลำงวันให้แก่

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 748,000 บาท

งบด าเนินงาน 488,000 บาท

ค่าใชส้อย 438,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 438,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำนกำรแพทย์

ค่าวัสดุ 50,000 บาท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 40,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์

วัสดุอื่น 10,000 บำท
-เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ ใช้ใน
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งบเงินอุดหนุน 260,000 บาท

เงินอุดหนุน 260,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 260,000 บำท
-เพือ่อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน จ ำนวน 13 หมู่บ้ำนๆละ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1,001,320 บาท

งบบุคลากร 631,320 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 631,320 บาท

เงินเดือนพนักงำน 382,560 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 248,760 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน

งบด าเนินงาน 305,000 บาท

ค่าตอบแทน 53,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 53,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล

ค่าใชส้อย 252,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรรถ รับ – ส่ง เด็กนักเรียนทีย่ำกจน ยำกไร้ทีม่ำ 120,000 บำท
- เพือ่จ้ำงเหมำบริกำรรถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียนทีย่ำกจน ยำกไร้ทีม่ำ

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรรถ รับ–ส่ง เด็กนักเรียนทีย่ำกจน ยำกไร้ทีม่ำ 132,000 บำท
- เพือ่จ้ำงเหมำบริกำรรถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียนทีย่ำกจน ยำกไร้ทีม่ำ

งบเงินอุดหนุน 65,000 บาท

เงินอุดหนุน 65,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบำลต ำบลแวงน้อย 25,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนให้ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอแวงน้อย 20,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเหล่ำ

เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์
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อุดหนุนเหล่ำกำชำดจังหวัดขอนแก่น 20,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอุดหนุนเหล่ำกำชำดจังหวัด

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,541,780 บาท

งบบุคลากร 996,780 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 996,780 บาท

เงินเดือนพนักงำน 598,620 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำน

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 24,000 บำท
(1) เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว/เงินเพิม่ตำมคุณวุฒิ

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
-เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ตำม

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 290,160 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   จ ำนวน  2  

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 42,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว  ให้กับพนักงำนจ้ำงตำม

งบด าเนินงาน 545,000 บาท

ค่าตอบแทน 75,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 50,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  ให้แก่

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  

ค่าใชส้อย 280,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
-เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรทัง้ในและนอก

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 250,000 บำท
-  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน    ต่ำงๆ ดังนี้

ค่าวัสดุ 190,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท
-เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือ วัสดุส ำนักงำน และส่ิงของเคร่ืองใช้
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วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 50,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุหรือทีเ่กี่ยวเนื่อง

วัสดุก่อสร้ำง 100,000 บำท
-  เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงหรือวัสดุทีเ่กี่ยวเนื่อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือวัสดุที่

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 792,000 บาท

งบบุคลากร 120,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 120,000 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำง  

งบด าเนินงาน 380,000 บาท

ค่าใชส้อย 380,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรจ้ำงเหมำคนงำนประจ ำรถขยะมูลฝอย ประจ ำปีงบประมำณ 260,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจ้ำงเหมำคนงำนประจ ำรถขยะ

โครงกำรฝังกลบมูลฝอยบ่อทิง้ขยะ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 100,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรดันขยะลงบ่อขยะและฝังกลบ

โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 20,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะ 

งบลงทุน 292,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 292,000 บาท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบประยุกต์ 292,000 บำท
-เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงบ่อฝังกลบขยะแบบประยุกต์ บ้ำน

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 25,000 บาท

งบด าเนินงาน 25,000 บาท

ค่าใชส้อย 25,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน 25,000 บำท
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- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนหรือจัดท ำแผนชุมชนในพืน้ที่
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 140,000 บาท

งบด าเนินงาน 140,000 บาท

ค่าใชส้อย 140,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดประจ ำต ำบลแวงน้อย 100,000 บำท
-  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง  ๆตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพ

โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ประจ ำปี 10,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของศูนย์

โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจ ำปี 2564 30,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 130,000 บาท

งบด าเนินงาน 130,000 บาท

ค่าใชส้อย 130,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรเข้ำร่วมประเพณีบุญคูณลำนสู่ขวัญข้ำวอ ำเภอแวงน้อย 30,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมโครงกำรเข้ำร่วมงำนประเพณีบุญคุณ

โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำปี 2563 50,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง 

โครงกำรส่งเสริมประเพณีรดน้ ำด ำหัวขอพรผู้สูงอำยุ ประจ ำปี 2564 50,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมโครงกำรส่งเสริมประเพณีรดน้ ำด ำหัว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 4,330,000 บาท

งบลงทุน 4,330,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 4,330,000 บาท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงออกแบบงำนอำคำร 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบงำนก่อสร้ำงอำคำร ขององค์กำร

โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 400,000 บำท
ก่อสร้ำงห้องน้ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย ขนำดกว้ำง 

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเก็บพัสดุองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 500,000 บำท
ก่อสร้ำงอำคำรเก็บพัสดุองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อยขนำด
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โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 1,600,000 บำท
 ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

โครงกำรปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวง 1,770,000 บำท
ปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย โดย

เงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำง (ค่ำK) 50,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำง (ค่ำ K) ส ำหรับงำนก่อสร้ำง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 930,220 บาท

งบบุคลากร 576,720 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 576,720 บาท

เงินเดือนพนักงำน 349,320 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ (เงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร) 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 185,400 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วย

งบด าเนินงาน 353,500 บาท

ค่าตอบแทน 130,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 50,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่

ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  ผู้มีสิทธิเบิก

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

ค่าใชส้อย 168,500 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
-เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรทัง้ในและนอก

โครงกำรฝึกอบรมกลุ่มอำชีพกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ 50,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน

โครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพผู้เล้ียงโค กระบือ 30,000 บำท
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- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพผู้เล้ียง
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกพิษสุนัขบ้ำฯ 38,500 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

- จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมวัสดุ/
ค่าวัสดุ 55,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 15,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ เช่น กระดำษ  แฟ้ม 

วัสดุกำรเกษตร 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ เช่น ค่ำสำรเคมีภัณฑ์ พันธุพ์ืช ปุย๋ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์โปรแกรม  

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 90,000 บาท

งบด าเนินงาน 90,000 บาท

ค่าใชส้อย 90,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติฯ 30,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระ

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ 60,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 13,380,406 บาท

งบกลาง 13,380,406 บาท

งบกลาง 13,380,406 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 149,280 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอัตรำร้อยละห้ำของเงิน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,973 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน ตำมหนังสือกรมส่งเสริม

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 10,015,200 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเบีย้ยังชีพสูงอำยุ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

เบีย้ยังชีพคนพิกำร 2,304,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเบีย้ผู้พิกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000 บำท
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- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ซ่ึงจะต้องเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่
ส ำรองจ่ำย 398,149 บำท

- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วน  กำรแก้ไขปัญหำควำม
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ทีต่ ำบล 143,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพชุมชนองค์กำร

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 214,804 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญพนักงำนส่วนต ำบล,
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย
อ ำเภอ แวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 43,728,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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