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จ ำนวนค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ 1,108,800 บำท

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 86,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน  ดังน้ี       

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษ  ดังน้ี

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง ดังน้ี       

ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 514,080 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน 

งบบุคลากร 5,486,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,793,520 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำร
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 8,182,660 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน 120,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 430,000 บำท

เงินส ำรองจ่ำย 400,800 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินส ำรองจ่ำยในกรณีฉุกเฉิน จ ำเป็นเร่งด่วน หรือมีเหตุ

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตำม

เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 2,644,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเบ้ียยังชีพควำมพิกำร ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตำม

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 8,110,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตำม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงของ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 124,500 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงำนจ้ำงของ

งบกลาง 11,852,500 บาท
งบกลาง 11,852,500 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 45,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 11,852,500 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน

อ ำเภอจักรำช   จังหวัดนครรำชสีมำ
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินโครงกำรตำมนโยบำย

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกิจกรรมออกหน่วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรตำมนโยบำยรัฐบำล 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำวำรสำรส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ เพ่ือ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมออกหน่วยบริกำร อบต.เคล่ือนท่ีพบ 10,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำวำรสำรเผยแพร่ อบต.หินโคน 10,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 338,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำ

จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำน 84,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำน  ปฏิบัติหน้ำท่ีท ำควำม

จ้ำงเหมำบริกำรภำรโรง 108,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรภำรโรง  ปฏิบัติหน้ำท่ีดูแลควำม

ค่ำจ้ำงเหมำด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของ 25,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนเอกชนใน

ค่าใช้สอย 1,411,500 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซ้ือ ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพ่ือจ่ำยเป็น     
ค่ำเช่ำบ้ำน 210,000 บำท

ค่าตอบแทน 270,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง
งบด าเนินงาน 2,681,500 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 701,640 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของข้ำรำชกำรหรือพนักงำน
เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 94,200 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,692,640 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,668,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ดังน้ี
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รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 499,400 บาท

โครงกำรอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน ของ 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร

เงินอุดหนุน 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง  
งบเงินอุดหนุน 15,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรทำงไปรษณีย์  โทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำ
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 130,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำนในส ำนักงำน โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของ
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหิน
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 50,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 440,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 250,000 บำท

วัสดุอ่ืน 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอ่ืน ท่ีไม่เข้ำลักษณะและประเภทตำม

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์หรือจำนบันทึก

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น  กระดำษเขียน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซล  

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 80,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยำง

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น แปรง  ไม้กวำด 

วัสดุส ำนักงำน 160,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ สมุด ปำกกำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์เพ่ือให้
ค่าวัสดุ 560,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมคุณธรรม
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมและ
โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำน 6,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนฝึกอบรมหรือสัมมนำต่ำงๆ 
โครงกำรฝึกอบรมและทัศนศึกษำดูงำน 300,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำท่ีพัก และค่ำใช้จ่ำย
ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม 100,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 200,000 บำท
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รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กร 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล 
ค่าใช้สอย 620,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 60,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 282,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซ้ือ ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลท่ีมี

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น

งบด าเนินงาน 1,192,000 บาท
ค่าตอบแทน 352,000 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 660 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 158,760 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงพร้อมท้ังเงินปรับปรุง

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่ผู้อ ำนวยกำรกองคลังและ

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,329,440 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่

งบบุคลากร 2,530,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,530,860 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็น
งานบริหารงานคลัง 3,722,860 บาท

ค่าใช้สอย 30,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 30,000 บำท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซ้ือ ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพ่ือจ่ำยเป็น     
ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 บำท

ค่าตอบแทน 80,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
งบด าเนินงาน 110,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 389,400 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 389,400 บำท

งบบุคลากร 389,400 บาท
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จ ำนวนวัสดุส ำนักงำน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ สมุด ปำกกำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน
ค่าวัสดุ 7,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนฝึกอบรมหรือสัมมนำต่ำงๆ 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 20,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่าใช้สอย 45,000 บาท

ค่าตอบแทน 10,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ 
งบด าเนินงาน 62,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 214,560 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 214,560 บำท

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 276,560 บาท
งบบุคลากร 214,560 บาท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ โทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์หรือจำนบันทึก
ค่าสาธารณูปโภค 40,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ สมุด ปำกกำ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 บำท

ค่าวัสดุ 180,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 90,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน

ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนฝึกอบรมหรือสัมมนำต่ำงๆ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำ
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำนบันทึกข้อมูล  หรืองำน
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 84,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้
จ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติงำนบันทึกข้อมูล 216,000 บำท
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จ ำนวนวัสดุอ่ืน 5,000 บำท

วัสดุจรำจร 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุจรำจร เช่น สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณ

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น วำล์วน้ ำดับเพลิง ท่อ

วัสดุก่อสร้ำง 80,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง เช่น ท่อต่ำงๆ ข้อต่อ ข้องอ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินกิจกรรมในวัน
ค่าวัสดุ 185,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร  ครูฝึก อำหำร  อำหำรว่ำง วัสดุอุปกรณ์ 
โครงกำรวันอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (วัน อปพร.) 6,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรฝึกซ้อมแผน
โครงกำรฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อป 150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรต้ังจุดบริกำรประชำชนในช่วง
โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรต้ังจุดบริกำรประชำชนในช่วง
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกำลสงกรำนต์ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกำลปีใหม่ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรม 
โครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครอง 300,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
โครงกำรขับข่ีปลอดภัย รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ ปลอดภัยจำกอุบัติเหตุ 25,000 บำท

    1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 
ค่าใช้สอย 521,000 บาท

ค่าตอบแทน 94,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 94,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง
งบด าเนินงาน 800,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 16,020 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 264,120 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 593,580 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 313,440 บำท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,393,580 บาท

งบบุคลากร 593,580 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์หรือจำนบันทึก
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จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์หรือจำนบันทึก

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 826,290 บำท
    1) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  จ ำนวน  2,324  บำท 

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ สมุด ปำกกำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน
ค่าวัสดุ 881,290 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนฝึกอบรมหรือสัมมนำต่ำงๆ 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 40,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 40,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 25,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำ

ค่าใช้สอย 125,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซ้ือ ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลท่ีมี
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำเช่ำบ้ำน 54,000 บำท

ค่าตอบแทน 69,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง ในกอง
งบด าเนินงาน 1,075,290 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 15,900 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 143,520 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 910,740 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 709,320 บำท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 3,792,030 บาท

งบบุคลากร 910,740 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอ่ืน ท่ีไม่เข้ำลักษณะและประเภทตำม
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จ ำนวนโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 100,000 บำท

โครงกำรฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำร 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย

โครงกำรป้องกันเด็กจมน้ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันเด็กจมน้ ำศูนย์

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนฝึกอบรมหรือสัมมนำต่ำงๆ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนช่วยเหลืองำนดูแลเด็กเล็กของศูนย์
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

เพ่ือจ่ำยเป็นจ้ำงเหมำบริกำรดูแลควำมเรียบร้อยของศูนย์พัฒนำเด็ก
จ้ำงเหมำแรงงำนช่วยเหลืองำนดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 108,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
จ้ำงเหมำบริกำรดูแลควำมเรียบร้อยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร 84,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของครูท่ีมีสิทธิได้รับตำม
ค่าใช้สอย 1,258,450 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 30,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น

งบด าเนินงาน 1,848,450 บาท
ค่าตอบแทน 40,000 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง ท่ี

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 524,640 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงพร้อมเงินปรับปรุง

เงินวิทยฐำนะ 84,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะให้แก่ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 591,960 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ครูท่ีปฏิบัติ

งบบุคลากร 1,224,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,224,600 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน  ส ำหรับสนับสนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,073,050 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันให้แก่โรงเรียนใน 1,806,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 1,806,000 บาท
เงินอุดหนุน 1,806,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ือสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้ระบบ

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร

ค่ำไฟฟ้ำ 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรศึกษำ ได้แก่ ประเภทวัสดุกำรศึกษำท่ี
ค่าสาธารณูปโภค 135,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์หรือจำนบันทึก
วัสดุกำรศึกษำ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ น้ ำมันทำไม้ ทิน
วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น
วัสดุก่อสร้ำง 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 270,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ สมุด ปำกกำ 
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 15,000 บำท

ค่าวัสดุ 415,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (เงินอุดหนุน 463,050 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้แก่เด็ก

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำอุปกรณ์กำร 16,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำหนังสือเรียน) 16,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนค่ำหนังสือเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย อำยุ 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำจัดกำรเรียน 153,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ให้แก่

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำเคร่ืองแบบ 24,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำกิจกรรม 34,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ให้แก่เด็ก

โครงกำรส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมทักษะกำร

โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ีตำมหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอก

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรวันเด็กแห่งชำติของ
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จ ำนวนรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำจ้ำง

ค่าใช้สอย 130,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 25,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล

เพ่ือจ่ำยเป็น
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่าตอบแทน 35,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร
งบด าเนินงาน 215,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 464,640 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 422,640 บำท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 685,340 บาท

งบบุคลากร 464,640 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ตำมโครงกำร
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ท่ี 1-11 220,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 220,000 บาท
เงินอุดหนุน 220,000 บาท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่นวัคซีน ไซ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ฉีดวัคซีน
ค่าวัสดุ 50,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรควบคุมป้องกันโรค
โครงกำรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำและยำคุมก ำเนิด 40,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่าใช้สอย 90,000 บาท

ค่าตอบแทน 120,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 120,000 บำท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 480,000 บาท
งบด าเนินงาน 260,000 บาท
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 550,440 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 777,440 บาท

งบบุคลากร 550,440 บาท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะในชุมชน 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำมโครงกำร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ 
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 120,000 บาท
ค่าใช้สอย 120,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอจักรำช ในกำร
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 120,000 บาท

เงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ
อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอจักรำช 200,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 200,000 บาท
เงินอุดหนุน 200,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา 200,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 2 
อุปกรณ์อ่ำนบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 700 บำท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 5,000 บำท

งบลงทุน 5,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 5,700 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์หรือจำนบันทึก

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ สมุด ปำกกำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน
ค่าวัสดุ 50,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนฝึกอบรมหรือสัมมนำต่ำงๆ 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 
ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม 20,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท



หน้ำ : 1/1
วันท่ีพิมพ์ : 28/9/2565  13:19:02

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

ค่าวัสดุ 110,000 บาท
วัสดุกีฬำ 110,000 บำท

โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด  หินโคนเกมส์ 450,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพ

ค่าใช้สอย 450,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 560,000 บาท

งบด าเนินงาน 560,000 บาท

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมให้ควำมรู้พัฒนำ

โครงกำรอบรมเยำวชนร่วมใจต้ำนภัยเอดส์และยำเสพติด 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเยำวชนร่วมใจ

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำบทบำทสตรี 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมพัฒนำบทบำท

โครงกำรรณรงค์ป้องกันเก่ียวกับปัญหำส่ิงเสพติดและโรคไม่ติดต่อ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรรณรงค์ป้องกัน

โครงกำรฝึกอำชีพให้แก่คนพิกำรและผู้ดูแลคนพิกำร (หลักสูตรนวด 12,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอำชีพให้แก่คนพิกำร

โครงกำรฝึกอำชีพให้กับประชำชน (หลักสูตรกำรท ำขนมไทย) 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอำชีพให้กับ

โครงกำรฝึกอบรมสร้ำงฐำนอำชีพ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมสร้ำงฐำน

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำมโครงกำร

โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติและเสริมสร้ำงควำมรักควำม 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรปกป้องสถำบัน

ค่าใช้สอย 207,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล

เพ่ือจ่ำยเป็น
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่าตอบแทน 20,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงพร้อมเงินปรับปรุง
งบด าเนินงาน 227,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 259,200 บำท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 291,240 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนฝึกอบรมหรือสัมมนำต่ำงๆ 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพักและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 
ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม 30,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ

ค่าใช้สอย 140,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำเช่ำบ้ำน 48,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซ้ือ ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น

งบด าเนินงาน 228,000 บาท
ค่าตอบแทน 58,000 บาท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ให้แก่ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง และผู้มี

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 833,280 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ 

งบบุคลากร 875,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 875,280 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรท ำบุญตักบำตรและ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,110,780 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมและ
ท ำบุญตักบำตรและเวียนเทียนเน่ืองในวันมำฆบูชำ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปฏิบัติธรรมบวชเนกขัม
โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยำวชนพ้ืนท่ี 150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรท ำนุบ ำรุง
โครงกำรปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะท ำบุญตักบำตรและเวียนเทียนเน่ือง 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรงำนประเพณีงำนพิธี
โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมเน่ืองในวันอำสำฬหบูชำและวัน 25,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
โครงกำรงำนประเพณีงำนพิธีบวงสรวงท้ำวสุรนำรีและงำนฉลองชัย 30,000 บำท

งบด าเนินงาน 265,000 บาท
ค่าใช้สอย 265,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์กีฬำประเภทต่ำงๆ  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 265,000 บาท
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จ ำนวนจ้ำงเหมำบริกำรช่ำงไฟฟ้ำ 108,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรช่ำงไฟฟ้ำ เพ่ือด ำเนินกำรส ำรวจ  

ค่าใช้สอย 488,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซ้ือ ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำเช่ำบ้ำน 48,000 บำท

ค่าตอบแทน 168,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 110,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำว ให้แก่พนักงำนจ้ำง ในกอง
งบด าเนินงาน 856,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงพร้อมท้ังเงินปรับปรุง
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 26,760 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่ข้ำรำชกำร หรือ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 292,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 24,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 619,800 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 276,240 บำท

งานก่อสร้าง 7,398,800 บาท
งบบุคลากร 619,800 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 7,500 บำท

งบลงทุน 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 7,500 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์หรือจำนบันทึก

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำเผยแพร่ เช่น เลนส์ซูม กระดำษ

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมัน

วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ สมุด ปำกกำ 

ค่าวัสดุ 30,000 บาท
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รวมงบด าเนินงาน 490,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรรักษ์น้ ำรักษ์ป่ำ
แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา 490,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
โครงกำรรักษ์น้ ำรักษ์ป่ำรักษำแผ่นดิน 60,000 บำท

งบด าเนินงาน 60,000 บาท
ค่าใช้สอย 60,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรเคมีป้องกันและก ำจัด
งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 60,000 บาท

ค่าวัสดุ 10,000 บาท
วัสดุกำรเกษตร 10,000 บำท

โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรในชุมชนตำม 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรเสริมสร้ำงและ

ค่าใช้สอย 50,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 60,000 บาท

งบด าเนินงาน 60,000 บาท

งำนร้ือถอนอำคำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน 223,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรงำนร้ือถอนอำคำรขององค์กำรบริหำร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ 
ค่ำร้ือถอนอำคำร หรือส่ิงก่อสร้ำงต่ำง ๆ

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)
ค่ำชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้  (ค่ำ K) 200,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน 5,500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหิน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 5,923,000 บาท
ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม เทปวัด
งบลงทุน 5,923,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพัน
วัสดุก่อสร้ำง 100,000 บำท

ค่าวัสดุ 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 100,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 300,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 80,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจ้ำงเหมำบริกำร
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำกิจกำรประปำของขององค์กำรบริหำรส่วน

ค่าสาธารณูปโภค 144,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 144,000 บำท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 134,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  เช่น 

วัสดุก่อสร้ำง 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ เทปวัดระยะ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน
ค่าวัสดุ 144,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเดินท่อประปำและติดต้ังอุปกรณ์ประปำ
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ดูแลประปำหมู่บ้ำน  พร้อมท้ัง
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 64,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
จ้ำงเหมำบริกำรผู้ดูแลประปำหมู่บ้ำน 108,000 บำท

ค่าใช้สอย 202,000 บาท


