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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง
อ ำเภอเทพำรักษ์   จังหวัดนครรำชสีมำ

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 57,531,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 19,885,917 บาท

งบกลาง 19,885,917 บาท

งบกลาง 19,885,917 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรำย

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือให้ควำมคุ้มครองแก่

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 13,480,800 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ือรับรองกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุท่ีมีอำยุ 

เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 4,891,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ือรับรองกำรจัดสวัสดิกำรเบ้ียคนพิกำรท่ีมีสิทธิ

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่

เงินส ำรองจ่ำย 535,297 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ ใน

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 492,620 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีองค์กำร 290,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภำพในระดับ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป 8,265,570 บาท

งบบุคลากร 5,621,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,669,000 บาท

ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 516,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 43,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งของนำยกองค์กำรบริหำร

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 43,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 87,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของเลขำนุกำรนำยกองค์กำร
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ 1,980,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของประธำนสภำองค์กำรบริหำร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,952,000 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ำย

เงินประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 440,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง

งบด าเนินงาน 2,322,600 บาท

ค่าตอบแทน 612,600 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 600,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 12,600 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

ค่าใช้สอย 943,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

- จัดซ้ือวำรสำร จัดพิมพ์วำรสำร ส่ิงพิมพ์ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวำรสำร จัดพิมพ์วำรสำร ส่ิงพิมพ์ ค่ำถ่ำย

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ ส่ิงพิมพ์  5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง 

-ค่ำจ้ำงเหมำเช่ำพ้ืนท่ีบริกำรอินเตอร์เน็ต 8,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเช่ำพ้ืนท่ีบริกำรอินเตอร์เน็ตท่ีใช้ในกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 300,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำเติมน้ ำยำถัง

ค่ำประกันภัยรถยนต์ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลำงท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ่ำยเป็น
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ของพนักงำน

โครงกำรฝึกอบรมกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงำนส่วน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม

โครงกำรฝึกอบรมและทัศนศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน เพ่ือให้เกิด

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีเป็นทรัพย์สินของ

ค่าวัสดุ 525,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 120,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำม

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวท่ีใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำหรับ รถยนต์

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับ รถยนต์

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุทำงกำรแพทย์ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน

วัสดุกำรเกษตร 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรท่ีใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร

ค่าสาธารณูปโภค 242,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 22,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทรภำพ 
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งบลงทุน 274,470 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 274,470 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีส ำนักงำน 128,700 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน ชนิดมีท้ำวแขน โครงสร้ำงเก้ำอ้ี

โต๊ะท ำงำน 26,370 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำนเหล็ก 5 ฟุต ขนำดกว้ำง 153.4 

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

ม่ำนปรับแสง 36,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือม่ำนปรับแสงพร้อมวัสดุอุปกรณ์และติดต้ังให้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 68,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำน

เคร่ืองพิมพ์ 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

งบเงินอุดหนุน 47,500 บาท

เงินอุดหนุน 47,500 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนโครงกำรจัดงำนรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสถำนท่ีและเคร่ืองเสียง ค่ำอำหำร

อุดหนุนโครงกำรจัดงำนรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำง 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสถำนท่ีและเคร่ืองเสียง ค่ำอำหำร

อุดหนุนโครงกำรจัดงำนรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำง 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสถำนท่ีและเคร่ืองเสียง ค่ำอำหำร

อุดหนุนโครงกำรถวำยบังคมพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จ 2,500 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสถำนท่ีและเคร่ืองเสียง ค่ำเคร่ือง

อุดหนุนโครงกำรเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชน 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสถำนท่ีและเคร่ืองเสียง ค่ำเคร่ืองด่ืม

อุดหนุนโครงกำรเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชน 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสถำนท่ีและเคร่ืองเสียง ค่ำเคร่ืองด่ืม

อุดหนุนโครงกำรประเพณีบวงสรวงท้ำวสุรนำรีประจ ำอ ำเภอเทพำรักษ์ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสถำนท่ีและเคร่ืองเสียง ค่ำอำหำร
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ 498,880 บาท

งบบุคลากร 458,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 458,880 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 180,720 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 278,160 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

งบด าเนินงาน 40,000 บาท

ค่าตอบแทน 40,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

งานบริหารงานคลัง 3,234,000 บาท

งบบุคลากร 2,503,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,503,000 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,295,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ำย

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 144,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 22,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง

งบด าเนินงาน 721,000 บาท

ค่าตอบแทน 361,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 350,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 11,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

ค่าใช้สอย 220,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ของพนักงำน

โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 50,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีเป็นทรัพย์สินของ

ค่าวัสดุ 110,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำม

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ท่ีใช้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรของ

ค่าสาธารณูปโภค 30,000 บาท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำ

งบลงทุน 10,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 10,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ์ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 207,100 บาท

งบบุคลากร 190,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 190,100 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 190,100 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย

งบด าเนินงาน 17,000 บาท

ค่าตอบแทน 17,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 17,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 540,000 บาท

งบด าเนินงาน 540,000 บาท
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ค่าตอบแทน 200,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำร อปพร. ค่ำชดเชยกำรงำน หรือเวลำท่ีเสีย

ค่าใช้สอย 240,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรจัดท ำแนวกันไฟในเขตพ้ืนท่ีต ำบลหนองแวง 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแนวกันไฟในเขตพ้ืนท่ี

โครงกำรต้ังจุดบริกำรประชำชนช่วงเทศกำล 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนท่ี ค่ำเช่ำเต็นท์

โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมศักยภำพและศึกษำดูงำนให้กับอำสำสมัคร 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ 

ค่าวัสดุ 100,000 บาท

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย (ชุดปฏิบัติกำร อปพร. 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,006,000 บาท

งบบุคลากร 869,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 869,000 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 585,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 250,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 34,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง

งบด าเนินงาน 74,000 บาท

ค่าตอบแทน 74,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 65,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 9,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

งบลงทุน 63,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 63,000 บาท

ครุภัณฑ์โรงงำน

เคร่ืองมือต่ำงๆ 50,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองมือต่ำงๆ ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำม
ครุภัณฑ์อ่ืน

เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ 13,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 8,904,733 บาท

งบบุคลากร 2,022,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,022,000 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 600,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง

เงินวิทยฐำนะ 261,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะส ำหรับพนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,095,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง

งบด าเนินงาน 3,925,733 บาท

ค่าตอบแทน 365,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 350,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

ค่าใช้สอย 1,811,125 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 576,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวำรสำร จัดพิมพ์วำรสำร ส่ิงพิมพ์ ค่ำถ่ำย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 80,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ของพนักงำน

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 238,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  เงินอุดหนุน 152,550 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนสถำนศึกษำ รำยกำรเงินอุดหนุน 694,575 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันตำมโครงกำรอำหำรกลำงวันให้กับ
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีเป็นทรัพย์สินของ
ค่าวัสดุ 1,689,608 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำม

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,649,608 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวท่ีใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร

ค่าสาธารณูปโภค 60,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ/ค่ำน้ ำบำดำล ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีอยู่

งบลงทุน 17,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 17,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำน

งบเงินอุดหนุน 2,940,000 บาท

เงินอุดหนุน 2,940,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตองค์กำร 2,940,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขต

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 979,000 บาท

งบด าเนินงาน 539,000 บาท

ค่าตอบแทน 164,000 บาท
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ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 164,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ินขององค์กำร

ค่าใช้สอย 375,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรควบคุมและ

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เร่ืองกำรจัดกำรขยะ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เร่ืองกำร

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ 135,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ เพ่ือ

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กับเด็กและเยำวชน เร่ือง โรคเอดส์และกำร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้

งบเงินอุดหนุน 440,000 บาท

เงินอุดหนุน 440,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน 440,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 567,600 บาท

งบบุคลากร 522,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 522,300 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 501,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 21,300 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร หรือ

งบด าเนินงาน 45,300 บาท

ค่าตอบแทน 45,300 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 40,500 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 4,800 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 300,000 บาท

งบด าเนินงาน 300,000 บาท
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ค่าใช้สอย 300,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 300,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 250,000 บาท

งบด าเนินงาน 250,000 บาท

ค่าใช้สอย 80,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวำรสำร จัดพิมพ์วำรสำร ส่ิงพิมพ์เพ่ือจ่ำยเป็น

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ของพนักงำน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีเป็นทรัพย์สินของ

ค่าวัสดุ 170,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำม

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำเเละวิทยุท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน

วัสดุก่อสร้ำง 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 430,000 บาท

งบด าเนินงาน 430,000 บาท

ค่าใช้สอย 430,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินและจัดเวทีประชำคม 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

โครงกำรฝึกอบรมและทัศนศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร 200,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน เพ่ือให้เกิด
โครงกำรฝึกอบรมและทัศนศึกษำดูงำนเพ่ือส่งเสริมอำชีพให้กับกลุ่มสตรี 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพเพ่ือเสริมรำยได้
โครงกำรรักษ์น้ ำ รักษ์ป่ำ รักษำแผ่นดิน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรักษ์น้ ำ รักษ์ป่ำ รักษำแผ่นดิน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 580,000 บาท

งบบุคลากร 535,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 535,000 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 330,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 205,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

งบด าเนินงาน 45,000 บาท

ค่าตอบแทน 45,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 45,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 15,000 บาท

งบด าเนินงาน 15,000 บาท

ค่าใช้สอย 15,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดช้ือวัสดุ, อุปกรณ์, ค่ำเงินรำงวัล, 

โครงกำรให้ควำมรู้กับผู้ปกครองเก่ียวกับกำรพัฒนำเด็กเล็ก 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดช้ือ ช้ือวัสดุ,ค่ำเบ้ียเล้ียง,ค่ำพำหนะ

งานกีฬาและนันทนาการ 250,000 บาท

งบด าเนินงาน 250,000 บาท

ค่าใช้สอย 250,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด 250,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดช้ือวัสดุ, อุปกรณ์, ค่ำเงินรำงวัล , ค่ำ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 243,000 บาท

งบด าเนินงาน 243,000 บาท

ค่าใช้สอย 243,000 บาท
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเน่ืองในวันวิสำขบูชำ วันส ำคัญของโลก 3,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดช้ือวัสดุ, อุปกรณ์, ค่ำเคร่ืองด่ืม,ค่ำ

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนประเพณีลอยกระทง 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดช้ือวัสดุ, อุปกรณ์, ค่ำเงินรำงวัล , ค่ำ

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวันสงกรำนต์ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดช้ือวัสดุ, อุปกรณ์, ค่ำเงินรำงวัล , ค่ำ

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดช้ือวัสดุ, อุปกรณ์, ค่ำเงินรำงวัล , ค่ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,436,800 บาท

งบบุคลากร 982,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 982,000 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 700,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 216,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงท่ัวไป                     

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวนอัตรำ

งบด าเนินงาน 454,800 บาท

ค่าตอบแทน 454,800 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 450,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 4,800 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

งานก่อสร้าง 9,685,320 บาท

งบบุคลากร 495,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 495,920 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 138,120 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 21,300 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวนอัตรำ
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ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 320,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 16,500 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง

งบด าเนินงาน 30,000 บาท

ค่าตอบแทน 30,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

งบลงทุน 9,159,400 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 9,159,400 บาท

ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ

โครงกำรก่อสร้ำงศำลำประชำคม บ้ำนหิงห้อยใต้ หมู่ท่ี 21 556,000 บำท
สถำนท่ีก่อสร้ำง

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนทอง 420,000 บำท
สถำนท่ีก่อสร้ำง

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังสมบูรณ์ 420,000 บำท
สถำนท่ีก่อสร้ำง

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแวง 483,000 บำท
สถำนท่ีก่อสร้ำง

ค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ

ปรับปรุงต่อเติมอำคำรโรงเก็บรถดับเพลิง 321,000 บำท
สถำนท่ีก่อสร้ำง

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้ำนหนองแวง หมู่ท่ี 1 497,900 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนท่ำหินงม  หมู่ท่ี 22 305,300 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนโนนทอง หมู่ท่ี 5 107,400 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนปรำงค์กุญชร หมู่ท่ี 17 310,800 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนห้วยทรำย หมู่ท่ี 7 152,600 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเทพทักษิณ หมู่ท่ี 20 535,700 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนไทยสำมัคคี หมู่ท่ี 14 568,000 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนเต็ง หมู่ท่ี 6 104,800 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนแหน หมู่ท่ี 3 497,400 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนวังทรำยทอง หมู่ท่ี 13 477,600 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนวังสมบูรณ์ หมู่ท่ี 18 498,000 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนสะพำนหิน หมู่ท่ี 8 419,300 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองแวง หมู่ท่ี 1 154,600 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนโนนทอง หมู่ท่ี 5 405,300 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนหนองบัวหลวง หมู่ท่ี 9 401,800 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนหนองหว้ำ หมู่ท่ี 11 449,900 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถมดินคันทำง บ้ำนโนนเต็ง หมู่ท่ี 6 306,700 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้ำนเทพ 499,300 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร

โครงกำรซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนห้วยทรำย หมู่ท่ี 7 67,000 บำท
สถำนท่ีต้ังโครงกำร

เงินชดเชยค่ำงำนส่ิงก่อสร้ำง (ค่ำ K ) 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำปรับรำคำได้ กรณี

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 207,080 บาท

งบบุคลากร 190,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 190,080 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 190,080 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย

งบด าเนินงาน 17,000 บาท
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ค่าตอบแทน 17,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 17,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 45,000 บาท

งบด าเนินงาน 45,000 บาท

ค่าใช้สอย 45,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรปลูกต้นไม้เน่ืองในวันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรปลูกต้นไม้เน่ืองในวันต้นไม้

โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติเน่ือง

โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรปลูกหญ้ำแฝก เป็นค่ำ

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรอนุรักษ์


