
รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง 0.00
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 599,580.00 199,860.00 199,860.00 199,860.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,084,670.00 361,290.00 361,290.00 362,090.00
4 ค่าตอบแทน 69,000.00 23,000.00 13,000.00 33,000.00
5 ค่าใชส้อย 144,000.00 56,000.00 51,000.00 37,000.00
6 ค่าวสัดุ 105,000.00 30,000.00 45,000.00 30,000.00
7 ค่าสาธารณูปโภค 141,430.00 46,730.00 46,730.00 47,970.00
8 เงินอุดหนุน 0.00
9 ค่าครุภณัฑ์ 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00
รวม 2,218,680.00 741,880.00 741,880.00 734,920.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                (นางสาวปานทิพย ์   แตงเยน็)
           นกัวิชาการเงินและบญัชี                                   รองปลดั

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2562   ถึงเดือน กนัยายน  2562

รหสัแผนงาน 00110      รหสังาน  00111

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
4 ค่าตอบแทน
5 ค่าใชส้อย
6 ค่าวสัดุ
7 ค่าสาธารณูปโภค
8 เงินอุดหนุน
9 ค่าครุภณัฑ์

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                (นางสาวปานทิพย ์   แตงเยน็)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี                                   รองปลดั

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563

รหสัแผนงาน 00110      รหสังาน  00112

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 476,145.00 158,715.00 158,715.00 158,715.00
4 ค่าตอบแทน 38,000.00 9,000.00 9,000.00 20,000.00
5 ค่าใชส้อย 61,000.00 22,000.00 17,000.00 22,000.00
6 ค่าวสัดุ 10,000.00 10,000.00
7 ค่าสาธารณูปโภค 0.00
8 เงินอุดหนุน 0.00
9 ค่าครุภณัฑ์ 0.00

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00

รวม 585,145.00 189,715.00 194,715.00 200,715.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                    หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                 (นางสาวรัตนา     ใจดีเยน็)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563

รหสัแผนงาน 00110      รหสังาน  00113

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย

ผูอ้  านวยการกองคลงั



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
4 ค่าตอบแทน
5 ค่าใชส้อย 0.00
6 ค่าวสัดุ
7 ค่าสาธารณูปโภค
8 เงินอุดหนุน
9 ค่าครุภณัฑ์

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
รวม 0.00 0.00  - 0.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                (นางสุดหทยั    ศรีสุวรรณ)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี                         หวัหนา้ส านกัปลดั

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563

รหสัแผนงาน 00120      รหสังาน  00121

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
4 ค่าตอบแทน
5 ค่าใชส้อย 86,000.00 67,000.00 7,000.00 12,000.00
6 ค่าวสัดุ 100,000.00 80,000.00 10,000.00 10,000.00
7 ค่าสาธารณูปโภค
8 เงินอุดหนุน
9 ค่าครุภณัฑ์ 100,000.00 50,000.00 50,000.00

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
รวม 286,000.00 197,000.00 17,000.00 72,000.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                (นางสุดหทยั    ศรีสุวรรณ)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี                         หวัหนา้ส านกัปลดั

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563

รหสัแผนงาน 00120      รหสังาน  0000123

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 406,110.00 135,370.00 135,370.00 135,370.00
4 ค่าตอบแทน 13,750.00 1,250.00 1,250.00 11,250.00
5 ค่าใชส้อย 120,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
6 ค่าวสัดุ 20,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00
7 ค่าสาธารณูปโภค 0.00
8 เงินอุดหนุน 0.00
9 ค่าครุภณัฑ์ 0.00

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00
รวม 559,860.00 181,620.00 186,620.00 191,620.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                (นางสุดหทยั    ศรีสุวรรณ)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี       หวัหนา้ส านกัปลดั  รักษาราชการแทน

              ผูอ้  านวยการกองการศึกษา

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563

รหสัแผนงาน 00210      รหสังาน  00211

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
4 ค่าตอบแทน
5 ค่าใชส้อย 10,000.00 10,000.00
6 ค่าวสัดุ 248,610.00 82,870.00 82,870.00 82,870.00
7 ค่าสาธารณูปโภค
8 เงินอุดหนุน
9 ค่าครุภณัฑ์

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
รวม 258,610.00 92,870.00 82,870.00 82,870.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                (นางสุดหทยั    ศรีสุวรรณ)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี       หวัหนา้ส านกัปลดั  รักษาราชการแทน

              ผูอ้  านวยการกองการศึกษา

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563

รหสัแผนงาน 00210      รหสังาน  00212

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
4 ค่าตอบแทน
5 ค่าใชส้อย 100,000.00 100,000.00
6 ค่าวสัดุ
7 ค่าสาธารณูปโภค
8 เงินอุดหนุน
9 ค่าครุภณัฑ์

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
รวม 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                (นางสุดหทยั    ศรีสุวรรณ)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี       หวัหนา้ส านกัปลดั  รักษาราชการแทน

              ผูอ้  านวยการกองการศึกษา

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563

รหสัแผนงาน 00210      รหสังาน  00214

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
4 ค่าตอบแทน
5 ค่าใชส้อย 100,000.00 100,000.00
6 ค่าวสัดุ
7 ค่าสาธารณูปโภค
8 เงินอุดหนุน
9 ค่าครุภณัฑ์

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
รวม 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                (นางสุดหทยั    ศรีสุวรรณ)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี       หวัหนา้ส านกัปลดั  รักษาราชการแทน

              ผูอ้  านวยการกองการศึกษา

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563

รหสัแผนงาน 00220      รหสังาน  00223

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง 0.00
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 212,080.00 70,680.00 70,680.00 70,720.00
4 ค่าตอบแทน 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
5 ค่าใชส้อย 44,500.00 6,500.00 30,500.00 7,500.00
6 ค่าวสัดุ 20,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00
7 ค่าสาธารณูปโภค 0.00
8 เงินอุดหนุน 0.00
9 ค่าครุภณัฑ์ 0.00

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00
รวม 291,580.00 87,180.00 116,180.00 88,220.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                (นางนุชนารถ    จนัทร์นุ่ม)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี  ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการและสงัคมสงเคราระห์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563

รหสัแผนงาน 00230      รหสังาน  00231

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 325,650.00 108,550.00 108,550.00 108,550.00
4 ค่าตอบแทน 61,000.00 16,000.00 16,000.00 29,000.00
5 ค่าใชส้อย 44,750.00 13,250.00 13,250.00 18,250.00
6 ค่าวสัดุ 49,300.00 13,300.00 17,300.00 18,700.00
7 ค่าสาธารณูปโภค 0.00
8 เงินอุดหนุน 0.00
9 ค่าครุภณัฑ์ 0.00

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 10,000.00 5,000.00 5,000.00
รวม 490,700.00 156,100.00 160,100.00 174,500.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                    (นายศิริศกัด์ิ     ศกัดี)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี                     ผูอ้  านวยการกองช่าง

ประมาณการค่าใชจ่้าย

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563

รหสัแผนงาน 00240      รหสังาน  00241

ล าดบัท่ี รายการ



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00
4 ค่าตอบแทน 0.00
5 ค่าใชส้อย 35,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00
6 ค่าวสัดุ 35,600.00 11,600.00 11,600.00 12,400.00
7 ค่าสาธารณูปโภค 0.00
8 เงินอุดหนุน 90,000.00 90,000.00
9 ค่าครุภณัฑ์ 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,760,000.00 579,000.00 1,166,000.00 15,000.00
รวม 1,935,600.00 700,600.00 1,192,600.00 42,400.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                    (นายศิริศกัด์ิ     ศกัดี)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี                     ผูอ้  านวยการกองช่าง

แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน
งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563

ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563
รหสัแผนงาน 00240      รหสังาน  00242

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00
4 ค่าตอบแทน 0.00
5 ค่าใชส้อย 92,000.00 34,000.00 24,000.00 34,000.00
6 ค่าวสัดุ 68,100.00 34,100.00 24,100.00 9,900.00
7 ค่าสาธารณูปโภค 0.00
8 เงินอุดหนุน 0.00
9 ค่าครุภณัฑ์ 10,000.00 10,000.00

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00
รวม 170,100.00 68,100.00 58,100.00 43,900.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                    (นายศิริศกัด์ิ     ศกัดี)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี                     ผูอ้  านวยการกองช่าง

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563

รหสัแผนงาน 00240      รหสังาน  00244

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
4 ค่าตอบแทน
5 ค่าใชส้อย
6 ค่าวสัดุ
7 ค่าสาธารณูปโภค
8 เงินอุดหนุน
9 ค่าครุภณัฑ์

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                    (นายศิริศกัด์ิ     ศกัดี)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี                     ผูอ้  านวยการกองช่าง

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563

รหสัแผนงาน 00250      รหสังาน  00252

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00
4 ค่าตอบแทน 0.00
5 ค่าใชส้อย 0.00
6 ค่าวสัดุ 0.00
7 ค่าสาธารณูปโภค 0.00
8 เงินอุดหนุน 0.00
9 ค่าครุภณัฑ์ 0.00

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                    (นายศิริศกัด์ิ     ศกัดี)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี                     ผูอ้  านวยการกองช่าง

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563

รหสัแผนงาน 00260        รหสังาน  00262

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00
4 ค่าตอบแทน 0.00
5 ค่าใชส้อย 60,000.00 30,000.00 30,000.00
6 ค่าวสัดุ 0.00
7 ค่าสาธารณูปโภค 0.00
8 เงินอุดหนุน 0.00
9 ค่าครุภณัฑ์ 0.00

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00
รวม 60,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                    (นายศิริศกัด์ิ     ศกัดี)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี                     ผูอ้  านวยการกองช่าง

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563

รหสัแผนงาน 00260        รหสังาน  00263

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00
4 ค่าตอบแทน 0.00
5 ค่าใชส้อย 10,000.00 10,000.00
6 ค่าวสัดุ 0.00
7 ค่าสาธารณูปโภค 0.00
8 เงินอุดหนุน 0.00
9 ค่าครุภณัฑ์ 0.00

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00
รวม 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                    (นายศิริศกัด์ิ     ศกัดี)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี                     ผูอ้  านวยการกองช่าง

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563

รหสัแผนงาน 00320       รหสังาน  00322

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00
4 ค่าตอบแทน 0.00
5 ค่าใชส้อย 70,750.00 20,250.00 30,250.00 20,250.00
6 ค่าวสัดุ 56,000.00 28,000.00 10,000.00 18,000.00
7 ค่าสาธารณูปโภค 328,000.00 108,000.00 108,000.00 112,000.00
8 เงินอุดหนุน 0.00
9 ค่าครุภณัฑ์ 0.00

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00
รวม 454,750.00 156,250.00 148,250.00 150,250.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                    (นายศิริศกัด์ิ     ศกัดี)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี                     ผูอ้  านวยการกองช่าง

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563

รหสัแผนงาน 00330       รหสังาน  00332

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00
4 ค่าตอบแทน 5,000.00 5,000.00
5 ค่าใชส้อย 10,000.00 5,000.00 5,000.00
6 ค่าวสัดุ 0.00
7 ค่าสาธารณูปโภค 6,000.00 3,000.00 3,000.00
8 เงินอุดหนุน 0.00
9 ค่าครุภณัฑ์ 0.00

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00
รวม 21,000.00 5,000.00 8,000.00 8,000.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                    (นายศิริศกัด์ิ     ศกัดี)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี                     ผูอ้  านวยการกองช่าง

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563

รหสัแผนงาน 00330       รหสังาน  00334

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง 3,020,640.00 1,012,730.00 995,170.00 1,012,740.00
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
4 ค่าตอบแทน
5 ค่าใชส้อย
6 ค่าวสัดุ
7 ค่าสาธารณูปโภค
8 เงินอุดหนุน
9 ค่าครุภณัฑ์

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
รวม 3,020,640.00 1,012,730.00 995,170.00 1,012,740.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน   ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
              (นางบศุรา    อาจป้อง)                    (นายศิริศกัด์ิ     ศกัดี)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี                     ผูอ้  านวยการกองช่าง

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2563
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2563   ถึงเดือน กนัยายน  2563

รหสัแผนงาน 00410      รหสังาน  00411

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย



รวม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

1 รายจ่ายงบกลาง 3,020,640.00 1,012,730.00 995,170.00 1,012,740.00
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 599,580.00 199,860.00 199,860.00 199,860.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,504,655.00 834,605.00 834,605.00 835,445.00
4 ค่าตอบแทน 201,750.00 54,250.00 49,250.00 98,250.00
5 ค่าใชส้อย 988,000.00 519,000.00 263,000.00 206,000.00
6 ค่าวสัดุ 712,610.00 289,870.00 230,870.00 191,870.00
7 ค่าสาธารณูปโภค 475,430.00 154,730.00 157,730.00 162,970.00
8 เงินอุดหนุน 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00
9 ค่าครุภณัฑ์ 200,000.00 80,000.00 40,000.00 80,000.00

10 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,770,000.00 584,000.00 1,171,000.00 15,000.00
11 รายจ่ายอ่ืน  ๆ  -  -  -  -

รวม 10,562,665.00 3,819,045.00 3,941,485.00 2,802,135.00

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ                                                    ผูร้ายงาน        ลงช่ือ                                                หวัหนา้หน่วยงาน
               (นางบศุรา    อาจป้อง)
            นกัวิชาการเงินและบญัชี

ล าดบัท่ี รายการ
ประมาณการค่าใชจ่้าย

     (นางสาวรัตนา    ใจดีเยน็)
    ผูอ้  านวยการกองคลงั

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด
แผนการใชจ่้ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  พ.ศ.  2561
ไตรมาสท่ี  4    ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม  2561   ถึงเดือน กนัยายน  2561



1 คงเหลอื

2,398,320         6,734,600   

4,336,280         

236,000            2,167,000    
944,000            

440,000            

562,000            

-                    

217,000            

-                    

9,158,600         

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



2

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



3

1,904,580.00    

147,000.00       

329,000.00       

100,000.00       

-                    

-                    

16,500.00         

-                    

2,497,080.00    

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



4

-                    

-                    

42,000.00         

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

42,000.00         

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



5

-                    

50,000.00         

179,000.00       

300,000.00       

-                    

-                    

332,000.00       

-                    

861,000.00       

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



6

1,624,440.00    

22,000.00         

485,000.00       

65,000.00         

-                    

-                    

-                    

300,000.00       

2,496,440.00    

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



7

-                    

-                    

671,590.00       

994,510.00       

-                    

100,000.00       

9,800.00           

-                    

1,775,900.00    

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



8

-                    

-                    

116,000.00       

-                    

-                    

1,744,000.00    

-                    

-                    

1,860,000.00    

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



9

-                    

-                    

244,000.00       

50,000.00         

-                    

-                    

-                    

-                    

294,000.00       

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



10

848,200.00       

60,000.00         

137,000.00       

60,000.00         

-                    

-                    

-                    

-                    

1,105,200.00    

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



11

1,302,600.00    

200,000.00       

159,000.00       

183,000.00       

-                    

-                    

-                    

20,000.00         

1,864,600.00    

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



12

-                    

-                    

120,000.00       

140,000.00       

-                    

150,000.00       

30,000.00         

3,346,000.00    

3,786,000.00    

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



13

-                    

-                    

338,000.00       

205,000.00       

-                    

-                    

30,000.00         

-                    

573,000.00       

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



14

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

50,000.00         

-                    

-                    

50,000.00         

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



15

-                    

-                    

80,000.00         

50,000.00         

-                    

-                    

-                    

-                    

130,000.00       

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



16

-                    

-                    

148,000.00       

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

148,000.00       

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



17

-                    

-                    

40,000.00         

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

40,000.00         

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



18

-                    

-                    

293,000.00       

180,000.00       

1,300,000.00    

-                    

51,200.00         

-                    

1,824,200.00    

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



19

-                    

10,000.00         

30,000.00         

-                    

6,000.00           

-                    

-                    

-                    

46,000.00         

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



12,437,980.00  

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................












































