
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

120,000

เงินสํารองจาย 200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,836,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,600,800

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

3,000

เงินสบทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

150,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

290,952

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

120,000

เงินสํารองจาย 200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,836,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,600,800

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

3,000

เงินสบทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

150,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

290,952

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,627,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

172,800

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 720,600 1,111,656 248,040

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,700,392 264,480 2,046,480 416,160

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

20,880 12,000

เงินวิทยฐานะ 168,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 492,000 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  10:03:03 หน้า : 3/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,627,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

172,800

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 252,840 2,333,136

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,066,560 349,320 7,843,392

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

25,285 58,165

เงินวิทยฐานะ 168,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 72,000 684,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

150,000 50,000 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

30,000 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

10,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 105,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ คา
จ้างเหมารายเดือน

110,000

คาจ้างเหมาบริการ 
ตางๆ เชน คาเข้าเลม 
เข้าปกหนังสือ ถาย
เอกสารตาง ฯลฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

5,000 349,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

20,000 70,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

10,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,000 120,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ คา
จ้างเหมารายเดือน

110,000

คาจ้างเหมาบริการ 
ตางๆ เชน คาเข้าเลม 
เข้าปกหนังสือ ถาย
เอกสารตาง ฯลฯ

20,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  10:03:03 หน้า : 6/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 1,060,000

คาจ้างออกแบบ/ควบ
คุมงาน/รับรองแบบ

คาชดใช้เงินคืน เงินทุน
โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน

233,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การปรับปรุงและดูแล
เว็บไซต์ อบต.

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการฝึกอบรมและ
สัมนาและลงทะเบียน  
ฯลฯ

50,000

คาใช้จายในการตรวจ
คุณภาพน้ํา

คาพวงมาลัย  ชอ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
 พวงมาลา

5,000

คารางวัดที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 1,060,000

คาจ้างออกแบบ/ควบ
คุมงาน/รับรองแบบ

10,000 10,000

คาชดใช้เงินคืน เงินทุน
โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน

233,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การปรับปรุงและดูแล
เว็บไซต์ อบต.

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 80,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการฝึกอบรมและ
สัมนาและลงทะเบียน  
ฯลฯ

50,000

คาใช้จายในการตรวจ
คุณภาพน้ํา

10,000 10,000

คาพวงมาลัย  ชอ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
 พวงมาลา

5,000

คารางวัดที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียน อบรม 
สัมนา ตามโครงการตาง 
ๆ ฯลฯ

20,000

คาลงทะเบียนในการเข้า
รับการอบรมสัมนา

40,000

คาลงทะเบียนในการเข้า
รับการอบรมสัมนาตางๆ

30,000

โครงการกิจกรรมการ
ลดคัดแยกขยะมูลฝอย
จากต้นทางตามหลัก 3 
Rs

20,000

โครงการกิจกรรมวัน อป
พร.

10,000

โครงการกิจกรรมอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( 
อถล.) เพื่อรักษาสิ่งแวด
ล้อม

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

โครงการคลองสวยน้ําใส
กําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะ

30,000

โครงการงานประเพณี
วันเนาว์ดอนเจ้าปู่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียน อบรม 
สัมนา ตามโครงการตาง 
ๆ ฯลฯ

20,000

คาลงทะเบียนในการเข้า
รับการอบรมสัมนา

20,000 60,000

คาลงทะเบียนในการเข้า
รับการอบรมสัมนาตางๆ

30,000

โครงการกิจกรรมการ
ลดคัดแยกขยะมูลฝอย
จากต้นทางตามหลัก 3 
Rs

20,000

โครงการกิจกรรมวัน อป
พร.

10,000

โครงการกิจกรรมอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( 
อถล.) เพื่อรักษาสิ่งแวด
ล้อม

20,000 20,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

40,000 40,000

โครงการคลองสวยน้ําใส
กําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะ

30,000

โครงการงานประเพณี
วันเนาว์ดอนเจ้าปู่

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุประเพณีสงกรานต์

โครงการจัดอบรมทัศนะ
ศึกษาดูชีพอาชีพด้าน
การเกษตร

โครงการจ้าง
เหมาบริการ

300,000

โครงการจิตอาสาพัฒนา
สาธารณประโยชน์

โครงการประชาคมหมู
บ้านและตําบลกุศกร

20,000

โครงการประชุม
ผูปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณที่ทําการ 
อบต.กุศกร

30,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติเพือลด
ภาวะโลกร้อน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุประเพณีสงกรานต์

20,000 20,000

โครงการจัดอบรมทัศนะ
ศึกษาดูชีพอาชีพด้าน
การเกษตร

20,000 20,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการ

300,000

โครงการจิตอาสาพัฒนา
สาธารณประโยชน์

10,000 10,000

โครงการประชาคมหมู
บ้านและตําบลกุศกร

20,000

โครงการประชุม
ผูปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณที่ทําการ 
อบต.กุศกร

30,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติเพือลด
ภาวะโลกร้อน

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด( 
กิจกรรมการฝึกอบรม
อาชีพให้กับกลุมเสี่ยง )

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลกุศกร

120,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ พรบ.ข้อมูลขาว
สาร กกหมายเบื้องต้นที่
ประชาชนควรรู้

20,000

โครงการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

200,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 30,000

โครงการสงเสริม
พัฒนาการครูผู้ดูแล
เด็ก/ครูผู้ชวย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด( 
กิจกรรมการฝึกอบรม
อาชีพให้กับกลุมเสี่ยง )

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลกุศกร

120,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ พรบ.ข้อมูลขาว
สาร กกหมายเบื้องต้นที่
ประชาชนควรรู้

20,000

โครงการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

200,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 30,000

โครงการสงเสริม
พัฒนาการครูผู้ดูแล
เด็ก/ครูผู้ชวย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาขององค์การ
บริหารสวนตําบล

20,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพคณะผู้บริหาร
สมาชิกพนักงานสวน
ตําบลพนักงานจ้างและ
ประชาชนทั่วไป

50,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนหนวยกู้ชีพตําบลกุ
ศกร (1669)

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาส

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา ( 3-5 ปี )

45,200

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา ( คารายหัว )

120,700

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาขององค์การ
บริหารสวนตําบล

20,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพคณะผู้บริหาร
สมาชิกพนักงานสวน
ตําบลพนักงานจ้างและ
ประชาชนทั่วไป

50,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนหนวยกู้ชีพตําบลกุ
ศกร (1669)

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาส

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา ( 3-5 ปี )

45,200

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา ( คารายหัว )

120,700

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องจาก
พระราชดําริ (อพ.สถ.)

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมคณะผู้บริหาร
พนักงานสวนตําบล
พนักงานจ้าง

20,000

โครงการอบรมตอต้าน
ยาเสพติดสร้างความ
สามัคคีแกเด็กและ
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

30,000

โครงการอบรมสงเสริม
การปลูกหญ้าแฝก

โครงการอบรมสงเสริม
การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

โครงการอบรมสงเสริม
อาชีพเกษตรกรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 
แหง

365,295

ค่าวัสดุ วัสดุกอสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องจาก
พระราชดําริ (อพ.สถ.)

10,000 10,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมคณะผู้บริหาร
พนักงานสวนตําบล
พนักงานจ้าง

20,000

โครงการอบรมตอต้าน
ยาเสพติดสร้างความ
สามัคคีแกเด็กและ
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

30,000

โครงการอบรมสงเสริม
การปลูกหญ้าแฝก

10,000 10,000

โครงการอบรมสงเสริม
การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

20,000 20,000

โครงการอบรมสงเสริม
อาชีพเกษตรกรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000 20,000

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 
แหง

365,295

ค่าวัสดุ วัสดุกอสร้าง 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 595,940

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 152,400

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 55,000

วัสดุสํานักงาน 70,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาไฟฟ้า 300,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA

28,000

จอรับภาพ  ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า

15,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 615,940

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,400 156,800

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

65,000

วัสดุสํานักงาน 15,000 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาไฟฟ้า 300,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA

28,000

จอรับภาพ  ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า

15,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
หน้าบ้านนางมณเฑียน 
อ้อมนอก หมุที่ 9 บ้านกุ
ศกร

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 5 จากบ้านกํานันไป 
อบต.

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 7 ไปรองนาฮี

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หมูบ้าน  หมูที่ 8 บ้าน
โนนกระโจม จุดที่ 1 
จากบ้านนางดี พึ่งพบ 
ไปบ้านนางประนอม 
ละอองแก้ว

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเหล็ก หมูที่ 4 
เส้นข้างบ้านนางอรสา  
ศรีออน

โครงการกอสร้างรั้ว
สํานักงาน อบต.กุศกร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
หน้าบ้านนางมณเฑียน 
อ้อมนอก หมุที่ 9 บ้านกุ
ศกร

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 5 จากบ้านกํานันไป 
อบต.

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 7 ไปรองนาฮี

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หมูบ้าน  หมูที่ 8 บ้าน
โนนกระโจม จุดที่ 1 
จากบ้านนางดี พึ่งพบ 
ไปบ้านนางประนอม 
ละอองแก้ว

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเหล็ก หมูที่ 4 
เส้นข้างบ้านนางอรสา  
ศรีออน

100,000 100,000

โครงการกอสร้างรั้ว
สํานักงาน อบต.กุศกร

146,000 146,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา หมูที่ 2 จาก
หน้าร้านค้าชุมชนถึงสี่
แยกหน้าบ้านนายคําดี

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา หมูที่ 6 ตอ
จากบ้านนายสุพจน์

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํารอบหมูบ้าน 
หมูที่ 3  จุดที่ 1 ข้าง
บ้านแมคําป่น สุยะลา 
ไป บ้านนางหมาสี ชวย
จํา มาถนนตระการ - 
ศรีเมืองใหม

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําเริ่มจากหน้า
วัดโพธิ์สระปทุมถึงหน้า
บ้านอดิศักดิ์  เจริญรอย 
หมูที่ 1

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  10:03:03 หน้า : 23/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา หมูที่ 2 จาก
หน้าร้านค้าชุมชนถึงสี่
แยกหน้าบ้านนายคําดี

100,000 100,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา หมูที่ 6 ตอ
จากบ้านนายสุพจน์

100,000 100,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํารอบหมูบ้าน 
หมูที่ 3  จุดที่ 1 ข้าง
บ้านแมคําป่น สุยะลา 
ไป บ้านนางหมาสี ชวย
จํา มาถนนตระการ - 
ศรีเมืองใหม

100,000 100,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําเริ่มจากหน้า
วัดโพธิ์สระปทุมถึงหน้า
บ้านอดิศักดิ์  เจริญรอย 
หมูที่ 1

100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับเยาวชนโรงเรียน
ทั้ง 3 แหง

15,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 1 
บ้านกุศกร

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 2 
บ้านจิก

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 3 
บ้านลาดสมดี

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 4 
บ้านศรีสุข

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 5 
บ้านกุงใหญ

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 6 
บ้านกุงน้อย

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 7 
บ้านดอนกลาง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับเยาวชนโรงเรียน
ทั้ง 3 แหง

15,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 1 
บ้านกุศกร

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 2 
บ้านจิก

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 3 
บ้านลาดสมดี

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 4 
บ้านศรีสุข

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 5 
บ้านกุงใหญ

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 6 
บ้านกุงน้อย

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 7 
บ้านดอนกลาง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 8 
บ้านโนนกระโจม

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 9 
บ้านกุศกร

20,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันแกเด็กนักเรียน
ทั้ง 3 โรง

1,008,000

เงินอุดหนุนงาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษาประจําจังหวัด
อุบลราชธานี

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล

5,000

อุดหนุนตามโครงการอุด
หนุนศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

18,000

รวม 8,242,752 10,387,892 489,480 6,180,271 409,000 684,200 80,000 263,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 8 
บ้านโนนกระโจม

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 9 
บ้านกุศกร

20,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันแกเด็กนักเรียน
ทั้ง 3 โรง

1,008,000

เงินอุดหนุนงาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษาประจําจังหวัด
อุบลราชธานี

20,000 20,000

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล

5,000

อุดหนุนตามโครงการอุด
หนุนศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

18,000

รวม 90,000 2,699,085 474,320 30,000,000
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