
องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ แผนงานบริหารงานทั่วไป
00110

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

00120

แผนงานการศึกษา
00210

รายจ่าย

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ 8,987,586.00 - - -

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ 1,657,244.00 1,540,800.00 - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 8,915,795.00 5,382,453.33 - 1,919,320.00

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 1,300,403.00 256,770.00 53,300.00 50,166.66

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 3,094,780.00 778,139.41 - 996,412.00

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 1,812,192.00 390,257.00 - 772,332.04

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 775,000.00 400,903.07 - 15,245.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เงินงบประมาณ 682,200.00 301,000.00 43,000.00 276,100.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - 29,900.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ 3,209,800.00 - - -

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น เงินงบประมาณ 30,000.00 - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 1,535,000.00 63,962.27 - 1,255,000.00

รวม 32,000,000.00 9,114,285.08 96,300.00 5,314,475.70

วันที่พิมพ์ : 13/7/2563  13:28

หน้า : 1/3

อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ



หมวดงบ แหล่งเงิน แผนงานสาธารณสุข
00220

แผนงานสังคมสงเคราะห์
00230

แผนงานเคหะและชุมชน
00240

แผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน

00250

รายจ่าย

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ - - - -

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ - - 1,195,395.67 -

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ - - 54,500.00 -

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 46,250.00 10,103.00 202,751.09 82,275.00

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ - - 255,517.00 -

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ - - 290,571.15 -

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เงินงบประมาณ - - 33,000.00 -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ - - 454,100.00 -

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น เงินงบประมาณ - - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ - - - -

รวม 46,250.00 10,103.00 2,485,834.91 82,275.00

วันที่พิมพ์ : 13/7/2563  13:28

หน้า : 2/3

อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ



หมวดงบ แหล่งเงิน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

00260

แผนงานการเกษตร
00320

แผนงานงบกลาง
00410 รวม

รายจ่าย

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ - - 8,157,486.00 8,157,486.00

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ - - - 1,540,800.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ - - - 8,497,169.00

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ - - - 414,736.66

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 247,700.00 153,762.00 - 2,517,392.50

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ - 7,050.00 - 1,425,156.04

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ - - - 706,719.22

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เงินงบประมาณ - - - 653,100.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - 29,900.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ - - - 454,100.00

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น เงินงบประมาณ - - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ - - - 1,318,962.27

รวม 247,700.00 160,812.00 8,157,486.00 25,715,521.69

วันที่พิมพ์ : 13/7/2563  13:28

หน้า : 3/3

อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ



องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งานบริหารทั่วไป
00111

งานบริหารงานคลัง
00113 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ 1,657,244.00 1,540,800.00 - 1,540,800.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 5,476,045.00 3,660,420.00 1,722,033.33 5,382,453.33

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 783,520.00 101,879.00 154,891.00 256,770.00

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 944,400.00 530,782.00 247,357.41 778,139.41

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 493,455.00 197,215.00 193,042.00 390,257.00

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 445,000.00 399,169.07 1,734.00 400,903.07

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ 327,500.00 243,600.00 57,400.00 301,000.00

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น เงินงบประมาณ 30,000.00 - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 98,000.00 63,962.27 - 63,962.27

รวม 10,255,164.00 6,737,827.34 2,376,457.74 9,114,285.08

วันที่พิมพ์ : 13/7/2563  13:30

หน้า : 1/1

อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ



องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

00123
รวม

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 59,000.00 53,300.00 53,300.00

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 70,000.00 - -

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ - - -

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ 43,000.00 43,000.00 43,000.00

รวม 172,000.00 96,300.00 96,300.00

วันที่พิมพ์ : 13/7/2563  13:32

หน้า : 1/1

อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ



องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
00211

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

00212
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 2,225,230.00 1,919,320.00 - 1,919,320.00

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 261,673.00 50,166.66 - 50,166.66

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 1,128,380.00 156,482.00 839,930.00 996,412.00

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 909,737.00 90,649.00 681,683.04 772,332.04

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 30,000.00 15,245.00 - 15,245.00

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ 278,700.00 276,100.00 - 276,100.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

- - 29,900.00 29,900.00

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 1,277,000.00 120,000.00 1,135,000.00 1,255,000.00

รวม 6,110,720.00 2,627,962.66 2,686,513.04 5,314,475.70

วันที่พิมพ์ : 13/7/2563  13:33

หน้า : 1/1

อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ



องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

00223
รวม

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 10,000.00 - -

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 50,000.00 46,250.00 46,250.00

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 160,000.00 - -

รวม 220,000.00 46,250.00 46,250.00

วันที่พิมพ์ : 13/7/2563  13:33

หน้า : 1/1

อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ



องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

00232
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 80,000.00 10,103.00 10,103.00

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ - - -

รวม 80,000.00 10,103.00 10,103.00

วันที่พิมพ์ : 13/7/2563  13:34

หน้า : 1/1

อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ



องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเคหะและชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

00241

งานไฟฟ้าถนน
00242 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 1,214,520.00 1,195,395.67 - 1,195,395.67

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 186,210.00 54,500.00 - 54,500.00

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 315,000.00 202,751.09 - 202,751.09

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 329,000.00 255,517.00 - 255,517.00

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 300,000.00 290,571.15 - 290,571.15

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ 33,000.00 33,000.00 - 33,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ 3,209,800.00 - 454,100.00 454,100.00

รวม 5,587,530.00 2,031,734.91 454,100.00 2,485,834.91

วันที่พิมพ์ : 13/7/2563  13:35

หน้า : 1/1

อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ



องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

00252
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 139,000.00 82,275.00 82,275.00

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ - - -

รวม 139,000.00 82,275.00 82,275.00

วันที่พิมพ์ : 13/7/2563  13:35

หน้า : 1/1

อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ



องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งานกีฬาและนันทนาการ
00262

งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

00263

งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

00264

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 248,000.00 168,000.00 30,000.00 49,700.00

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ - - - -

รวม 248,000.00 168,000.00 30,000.00 49,700.00

วันที่พิมพ์ : 13/7/2563  13:36

หน้า : 1/2

อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ



หมวดงบ แหล่งเงิน รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 247,700.00

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ -

รวม 247,700.00

วันที่พิมพ์ : 13/7/2563  13:36

หน้า : 2/2

อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ



องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการเกษตร

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งานส่งเสริมการเกษตร
00321

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้

00322
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 190,000.00 46,580.00 107,182.00 153,762.00

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 10,000.00 7,050.00 - 7,050.00

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ - - - -

รวม 200,000.00 53,630.00 107,182.00 160,812.00

วันที่พิมพ์ : 13/7/2563  13:37

หน้า : 1/1

อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ



องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ งบกลาง
00411 รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ - - -

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ 8,987,586.00 8,157,486.00 8,157,486.00

รวม 8,987,586.00 8,157,486.00 8,157,486.00

วันที่พิมพ์ : 13/7/2563  13:37

หน้า : 1/1

อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ


