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โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพงได้ดำเนินการในปี 2563          
จำนวน 77 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 26,912,103.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 

   

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งที่มา 
1 จัดซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามยัตามโครงการพลงัคนไทยร่วมป้องกัน

ไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปี 2562 
31,635 งบดำเนนิงาน 

2 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

255,824 งบดำเนนิงาน 

3 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่นำมาสบูนำ้เพื่อการอุปโภคบรโิภค 6,474 งบดำเนนิงาน 
4 จัดซื้อวัคซีน/อุปกรณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบา้ตามพระปณธิานสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอฯ 

73,293 งบดำเนนิงาน 

5 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่เพื่อเติมเครื่องจักรกลของ อบจ.
นครสวรรค์ที่ อบต.สายลำโพงขอยืมเครื่องจักรกล 

28,119 งบดำเนนิงาน 

6 จัดซื้อทรายอะเบทตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ประจำปี 2563 

88,800 งบดำเนนิงาน 

7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตปิระจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลสายลำโพง 

138,000 งบดำเนนิงาน 

8 จ้างเหมาเครื่องสูบนำ้ดีเซลพร้อมท่อสูบนำ้ เพื่อบรรเทาความเดอืดร้อน
ให้ประชาชนตำบลสายลำโพง 

88,700 งบดำเนนิงาน 

9 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงูานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.
สายลำโพง 

88,000 งบดำเนนิงาน 

10 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดถมคันดนิกั้นน้ำในคลองห้วยธารทหารและขุดทาง
ระบายน้ำบริเวณหน้า รพ.สต.สายลำโพงเหนือ 

11,284 งบดำเนนิงาน 

11 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 1,057,094 งบดำเนนิงาน 
12 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนกัเรียน 2,380,080 งบดำเนนิงาน 
13 โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสยีหายเกิดจากน้ำกัดเซาะทำให้ถนน

เสียหาย หมู่ที่ 12 สายบา้นนายสุรจิตร 
357,500 ค่าบำรุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสายลำโพง

กลางจุดเร่ิมต้นจากบริเวณถนนลาดยาง อบจ. หมู่ที่ 2 ต.สายลำโพง 
481,000 ทุนสำรองเงิน

สะสม 
15 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายป่าอีกาจากสี่แยก

ป่าอีกาถึงเขตตำบลธารทหาร หมู่ที่ 13 ตำบลสายลำโพง 
258,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

16 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายคนัคลองสายลำโพง
บริเวณหลังบ้านนายทาถึงฝายหลังบา้นอาจารย์ชุมพล หมู่ที่ 6-3 ตำบล
สายลำโพง 

154,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

17 โครงการปรับปรุงขุดลอกสระประปาหมู่ที่ 16 ต.สายลำโพง 350,000 จ่ายขาดเงินสะสม 
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ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งที่มา 
18 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหนิคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บา้น หมู่ที่ 3-

13 และหมู่ที่ 8 ต.สายลำโพงสายบา้นครูยูรถึงโรงเรียนหนองปล้องโพช 
482,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองกระทิงฟูม หมู่ที่ 15 
ต.สายลำโพง 

456,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

20 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 สายบ้านตะกรุด  162,000 ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

21 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 สายหนา้บา้นผู้ใหญ่วี
ระศักดิ์ถึงคันคลองห้วยตะโกลาด 

150,000 ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

22 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บริเวณแยก
ถนนลาดยาง อบจ.นว. สายหนองนก 

250,000 ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

23 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สาย
ลำโพง(เทคอนกรีตรอบอาคาร) หมู่ที่ 3 ต.สายลำโพง 

249,800 ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก หมู่ที่ 13 จากถนน รพช. 
4039 หน้าบ้านนายเสมียน  คำรอดถึงสระน้ำสาธารณะ ต.สายลำโพง 

201,000 ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 12 ต.
สายลำโพง 

360,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองใส้ไก่ หมู่ที่ 12  
ต.สายลำโพง 

153,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนานางน้ำเตา้ หมู่ที่ 10 ต.
สายลำโพง 

221,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

28 โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาย
ลำโพง หมู่ที่ 3 ต.สายลำโพง 

137,000 ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดสายลำโพงเหนือ หมู่ที่ 
3 ต.สายลำโพง 

483,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคันคลองห้วยตะโกลาด(ดา้น
ตะวันตกติดต่อถนนลาดยาง) หมู่ที่ 7 ต.สายลำโพง 

287,500 จ่ายขาดเงินสะสม 

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
ต.สายลำโพงสายหนองนก 

443,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 ต.สายลำโพงสายป่ารกฟ้า 

50,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13 ต.สายลำโพงสายหนองจิกหมู่ 

230,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 16 ต.สายลำโพงสายหลังโรงสี 

75,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.สาย
ลำโพงสายบา้นสายลำโพงกลาง 

334,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตัน หมู่ที่ 1 บ้านบ้าน
สายลำโพงใต้  ต.สายลำโพง 

283,500 ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแป้งร่ำถงึบ้าน
นายละมัย หมู่ที่ 14 บา้นหนองทัพพระ ต.สายลำโพง 

283,500 ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกถนนในหมู่บา้น หมู่ที่ 1 ต.
สายลำโพงสายหนองจิกจับ 

258,500 ทุนสำรองเงิน
สะสม 
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ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งที่มา 
39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกถนนในหมู่บา้น หมู่ที่ 2-6 

ต.สายลำโพงสายบ้านนายจ๊อด จากถนนลาดยาง อบจ.นว. หมู่ที่ 2 – 
ถนน คสล.หมู่ที่ 6 

258,500 ทุนสำรองเงิน
สะสม 

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังถนนในหมู่บา้น หมูท่ี่ 6 ต.
สายลำโพงสายคันคลองสายลำโพง 

237,500 ทุนสำรองเงิน
สะสม 

41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกถนนในหมู่บา้น หมู่ที่ 6 ต.
สายลำโพงสายนานางเลี่ยน 

115,000 ทุนสำรองเงิน
สะสม 

42 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกถนนในหมู่บา้น หมู่ที่ 11 
ต.สายลำโพงสายวัดเนินประดู่ 

129,000 ทุนสำรองเงิน
สะสม 

43 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกถนนสายคันคลองห้วย
ตะโกลาด หมู่ที่ 4 ต.สายลำโพงสายวัดเนนิประดู ่

152,000 ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกถนนสายแยกเข้าที่ทำการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.สายลำโพง 

38,000 ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกถนนในหมู่บา้น หมู่ที่ 9 ต.
สายลำโพงสายหนองไกร 

303,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกถนนในหมู่บา้น หมู่ที่ 10 
ต.สายลำโพงสายบ้านนายบุญยิง่-เขตติดต่อ ต.พนมรอก 

219,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกถนนในหมู่บา้น หมู่ที่ 3 ต.
สายลำโพงจากถนนสาย 1119-คันคลองสายลำโพง 

219,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

48 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกถนนในหมู่บา้น หมู่ที่ 5-
11 ต.สายลำโพงสายวัดหนองสองห้อง 

253,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

49 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกถนนในหมู่บา้น หมู่ที่ 7 ต.
สายลำโพงสายบา้นหนองเบนบริเวณติดต่อถนน คสล. 

338,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4-14 ต.
สายลำโพงสายเนินเปร็ง 

456,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

51 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.สาย
ลำโพงสายหนองเขาควาย 

219,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.สาย
ลำโพงสายบา้นหนองเครือ-บ้านหนองไผ่ 

178,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

53 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.สายลำโพง
สายดงพิกลุ คันคลองสายลำโพง-เขตติดต่อ ต.ธารทหาร 

292,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

54 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.สายลำโพง
สายแยกกลุ่มบา้นหนองแจง 

109,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

55 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายหลงับา้นนางโตก จากบริเวณหลัง
บ้านนางโตก-นานายเด หมู่ที่ 9 ต.สายลำโพง 

107,000 งบกลาง 

56 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายนานางนาน จากบริเวณแยก
ถนนลาดยาง 4039-คันคลอง หมู่ที่ 9  หมู่ที่ 13 ต.สายลำโพง 

123,000 งบกลาง 

57 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายหลงับา้นนางทองเพียร ศรี
พระจันทร์ จากบริเวณถนนทางหลวง 4039-นานายพรม หมู่ที ่8-9  ต.
สายลำโพง 

221,500 งบกลาง 

58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกถนนสายหนองอีงหุมู่ที่ 
14 ต.สายลำโพง 

215,000 งบกลาง 
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 ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งที่มา 
59 โครงการขุดลอกสระ หมู่ที่ 13 ต.สายลำโพง 237,000 จ่ายขาดเงินสะสม 
60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบริเวณต่อถนน คสล.เดมิ-เขต

ติดต่อ หมู่ที่ 4 ทั้งสองฝั่งคลอง หมู่ที่ 14 ต.สายลำโพง 
163,500 จ่ายขาดเงินสะสม 

61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบริเวณแยกถนนสาย 1119-คัน
คลองห้วยตะโกลาด หมู่ที่ 16-หมู่ที่ 4 ต.สายลำโพง 

261,500 จ่ายขาดเงินสะสม 

62 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสายลำโพง
กลาง จุดเร่ิมต้นจากบริเวณถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 2 ต.สายลำโพง 

205,000 ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสายลำโพงเหนอื 
จุดเร่ิมต้นจากบริเวณถนน คสล.เดิม-ลาดยาง อบจ. หมู่ที่ 3 ต.สาย
ลำโพง 

381,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

64 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิกใหญ่ 
บริเวณถนนลาดยาง อบจ. หมู่ที ่6 ต.สายลำโพง 

477,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายละมัยถึงบ้านนาย
ประทวน หมู่ที่ 14 ต.สายลำโพง 

285,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลุ่มบ้านนายสมบุญ หมู่ที่ 1 
ต.สายลำโพง 

20,500 จ่ายขาดเงินสะสม 

67 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 2 ต.สาย
ลำโพง 

214,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

68 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายสมศักดิ์ หมู่ที่ 4 
ต.สายลำโพง 

62,500 จ่ายขาดเงินสะสม 

69 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลุ่มบ้านหนองโรงเลื่อย หมู่ที่ 
9  ต.สายลำโพง 

73,500 จ่ายขาดเงินสะสม 

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดหนองเบน หมู่ที่ 7  ต.สาย
ลำโพง 

28,500 จ่ายขาดเงินสะสม 

71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกนานายภูริรินทร์หมู่ที่ 
13  ต.สายลำโพง 

36,500 จ่ายขาดเงินสะสม 

72 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายสงัด หมู่ที่ 8  ต.สาย
ลำโพง 

46,500 จ่ายขาดเงินสะสม 

73 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกลุ่มบ้านนายพรม หมู่ที่ 8  
ต.สายลำโพง 

34,500 จ่ายขาดเงินสะสม 

74 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานางสมหมาย หมู่ที ่8  ต.
สายลำโพง 

51,500 จ่ายขาดเงินสะสม 

75 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานางจนัทร์เพ็ญ หมู่ที่ 8  ต.
สายลำโพง 

23,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

76 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและดำเนนิการเสริมถมดินเปน็ช่วงๆ 
จำนวน 3 ช่วง พร้อมลงผิวจราจรหินคลุก สายหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 5 ต.
สายลำโพง 

463,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

77 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 
บ้านชะลอมแหน ต.สายลำโพง 

8,268,000 อุดหนุนเฉพาะกิจ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 26,912,103  
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องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน                  

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ 

หมวดภาษีอากร ภาษีทีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 1,643.53 1,643.53 

  ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ 90,000.00 522.00 -89,478.00 

  ภาษบีำรุงท้องท่ี 70,000.00 1,327.78 -68,672.22 

  ภาษปี้าย 1,500.00 1,300.00 -200.00 

รวมหมวดภาษีอากร 161,500.00 4,793.31 -156,706.69 

หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนญุาตการ
ขายสุรา 

2,000.00 1,396.80 -603.20 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคมุ
อาคาร 

0.00 2,280.00 2,280.00 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนพาณิชย ์ 0.00 320.00 320.00 

  ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย 100,000.00 0.00 -100,000.00 

  ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ 1,000.00 600.00 -400.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 103,000.00 4,596.80 -98,403.20 

หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

ดอกเบี้ย 170,000.00 166,897.81 -3,102.19 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 170,000.00 166,897.81 -3,102.19 

หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณชิย ์

รายได้จากสาธารณปูโภคและการ
พาณชิย ์

30,000.00 33,302.00 3,302.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 30,000.00 33,302.00 3,302.00 

หมวดรายได้เบด็เตล็ด รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 3,220.00 3,220.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 0.00 3,220.00 3,220.00 

หมวดภาษีจดัสรร ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์ 2,000,000.00 651,812.75 -1,348,187.25 

  ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด
แผนฯ 

7,000,000.00 8,403,264.04 1,403,264.04 

  ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรร
รายไดฯ้ 

4,200,000.00 2,537,002.14 -1,662,997.86 

  ภาษธีุรกิจเฉพาะ 100,000.00 100,147.31 147.31 

  ภาษีสรรพสามิต 6,400,000.00 4,358,186.07 -2,041,813.93 

  ค่าภาคหลวงแร ่ 100,000.00 23,266.98 -76,733.02 

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 50,000.00 38,877.61 -11,122.39 

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ 

1,000,000.00 1,186,510.00 186,510.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 20,850,000.00 17,299,066.90 -3,550,933.10 

หมวดเงินอดุหนนุทั่วไป เงินอุดหนุนทัว่ไป สำหรับดำเนนิการ
ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ 

24,485,500.00 17,964,033.64 -6,521,466.36 

รวมหมวดเงินอดุหนุนทั่วไป 24,485,500.00 17,964,033.64 -6,521,466.36 

รวมทั้งหมด 45,800,000.00 35,475,910.46 -10,324,089.54 
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                                            องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง 
                                           รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ 
                                                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
  หมวด

รายจ่าย 
  

ประเภทรายจ่าย 
  

ประมาณการ รวมจ่ายจริง งบกลาง 

งบ
กลาง 

งบกลาง 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

96,000.00 57,030.00 57,030.00 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,434.00 0.00 0.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,100,000.00 8,423,200.00 8,423,200.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,500,000.00 1,751,200.00 1,751,200.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000.00 45,000.00 45,000.00 
สำรองจ่าย 1,120,000.00 917,886.00 917,886.00 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 200,000.00 0.00 0.00 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

213,145.00 134,053.00 134,053.00 

             รวม งบกลาง        18,304,579.00        11,328,369.00 11,328,369.00 
                 รวมสุทธิ        18,304,579.00        11,328,369.00 11,328,369.00 

  
  หมวด

รายจ่าย 
  

ประเภทรายจ่าย 
  

ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานบริหารท่ัวไป 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 385,560.00 385,560.00 
เงินค่าตอบแทนประจำ
ตำแหน่งนายก/รองนายก 

42,120.00 31,590.00 31,590.00 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

42,120.00 31,590.00 31,590.00 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

79,200.00 64,800.00 64,800.00 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2,836,000.00 1,933,200.00 1,933,200.00 

        รวม งบบุคลากร          3,513,520.00          2,446,740.00 2,446,740.00 
                 รวมสุทธิ          3,513,520.00          2,446,740.00 2,446,740.00 

  
  หมวด

รายจ่าย 
  

ประเภทรายจ่าย 
  

ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานบริหารท่ัวไป 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน 1,808,750.00 1,270,609.00 1,270,609.00 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

84,000.00 2,812.50 2,812.50 

เงินประจำตำแหน่ง 126,000.00 31,500.00 31,500.00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 808,320.00 502,290.00 502,290.00 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 

108,000.00 63,000.00 63,000.00 

        รวม งบบุคลากร          2,935,070.00          1,870,211.50 1,870,211.50 
                 รวมสุทธิ          2,935,070.00          1,870,211.50 1,870,211.50 
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  หมวด

รายจ่าย 
  

ประเภทรายจ่าย 
  

ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานบริหารงานคลัง 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน 1,160,440.00 757,920.00 757,920.00 
เงินประจำตำแหน่ง 42,000.00 31,500.00 31,500.00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,480.00 323,730.00 323,730.00 
เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 

56,520.00 34,560.00 34,560.00 

        รวม งบบุคลากร          1,691,440.00          1,147,710.00 1,147,710.00 
                 รวมสุทธิ          1,691,440.00          1,147,710.00 1,147,710.00 

  
  หมวด

รายจ่าย 
  

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
งบ
บุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน 528,960.00 390,600.00 390,600.00 

        รวม งบบุคลากร             528,960.00             390,600.00 390,600.00 
                 รวมสุทธิ             528,960.00             390,600.00 390,600.00 

 
 
 

  
  หมวด

รายจ่าย 
  

ประเภทรายจ่าย 
  

ประมาณการ รวมจ่ายจริง 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 
งบ
บุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน 511,800.00 335,040.00 335,040.00 
เงินประจำตำแหน่ง 42,000.00 31,500.00 31,500.00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 323,520.00 242,640.00 242,640.00 

        รวม งบบุคลากร             877,320.00             609,180.00 609,180.00 
                 รวมสุทธิ             877,320.00             609,180.00 609,180.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


