รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
อำเภอ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,270,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 12,110,095 บาท
งบบุคลากร
รวม 8,315,595 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม 3,089,520 บาท
เงินเดือนนำยก/รองนำยก
514,080 บำท
จำนวน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและ
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
42,120 บำท
จำนวน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นำยกองค์กำร
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
42,120 บำท
จำนวน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่นำยกองค์กำรบริหำร
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
86,400 บำท
จำนวน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่เลขำนุกำรนำยกองค์กำร
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 2,404,800 บำท
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 5,226,075 บาท
เงินเดือนพนักงำน
จำนวน 2,858,075 บำท
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
138,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มตำมคุณวุฒิ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ
เงินประจำตำแหน่ง
252,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงำนส่วนตำบล
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน 1,850,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
128,000 บำท
จำนวน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวและเงินเพิ่มอื่นๆ
งบดาเนินงาน
รวม 3,763,000 บาท
ค่าตอบแทน
716,000 บาท
รวม
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน จำนวน
650,000 บำท
1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
20,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ค่ำเช่ำบ้ำน
36,000 บำท
จำนวน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกจ่ำย
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
10,000 บำท
จำนวน

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จ้ำงเหมำเอกชนดำเนินงำนเพื่อเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ปกติ
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเอกชนตำมโครงกำรจ้ำงเหมำเอกชน
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำโฆษณำ
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
1) ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
1) ค่ำใช้จ่ำยประจำศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและทัศนศึกษำดูงำน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดู
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรังวัดตรวจสอบที่ดินสำธำรณะประโยชน์
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรำงวัดที่ดิน และปักมุดที่ดิน
ค่ำลงทะเบียนอบรม สัมมนำ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน อบรมสัมมนำ สำหรับพนักงำนส่วน
โครงกำรฝึกอบรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรประชุมสภำท้องถิ่น และกำร
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำร
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยแก่ประชำชน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
เทศกำลท่องเที่ยวอำเภอบึงโขงหลง"ขึ้นภู ดูบึง ทึ่งวัฒนธรรม"
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนเทศกำลท่องเที่ยว
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ,ค่ำบำรุงรักษำ
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
1) ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระดำษ หมึก แบบ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น แปรง ไม้กวำด ผ้ำปู
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ หัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่ำงๆเช่น น้ำมัน

รวม

1,696,000 บาท

จำนวน

336,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

รวม
จำนวน

880,000 บาท
30,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

550,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีด,ี
วัสดุอื่น
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ประจำศูนย์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสำหรับใช้ ณ ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดวงตรำไปรษณีย์ยำกร ค่ำธนำณัติ ค่ำเช่ำตู้
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรภำพ (โทรสำร) ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุติดตำมตัว
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำนพร้อมเก้ำอี้
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำน ขนำดกว้ำง 80 ซม.ยำว
ตู้เหล็กบำนเลื่อนชนิดกระจก
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รำยจ่ำยอื่น
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำฯ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงที่ปรึกษำในกำรสำรวจ และประเมินควำมพึง
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำแผนพัฒนำตำบล กำรจัดเวทีประชำคม
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรจัดทำแผนพัฒนำ
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มตำมคุณวุฒิ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ
เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
จำนวน

471,000 บาท
300,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

7,000 บำท

จำนวน

154,000 บำท

รวม
รวม

16,500 บาท
16,500 บาท

จำนวน

6,500 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
รวม

15,000 บาท
15,000 บาท

จำนวน

15,000 บำท

รวม
รวม
รวม

25,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท

จำนวน

25,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

2,240,940 บาท
1,828,940 บาท
1,828,940 บาท
950,000 บำท

จำนวน

65,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงำนส่วนตำบล
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวและเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำเอกชนดำเนินงำนเพื่อเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเอกชนตำมโครงกำรจ้ำงเหมำเอกชน
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง
ค่ำธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำสำหรับพนักงำนส่วน
โครงกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรจัดเก็บภำษี
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรสร้ำงแรงจูงใจใน
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรอบรมให้ควำมรู้
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำนต่ำงๆ เช่น กระดำษ หมึก
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ เช่น แผ่นจำน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
1) ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติ
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

จำนวน

716,940 บำท

จำนวน

55,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

412,000 บาท
30,000 บาท
10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม

342,000 บาท

จำนวน

192,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

25,000 บำท

จำนวน

25,000 บำท

รวม
จำนวน

40,000 บาท
20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

200,000 บาท
180,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บำท

รวม

100,000 บาท

โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ ประจำองค์กร
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรฝึกอบรมชุด
ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ อปพร. และ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์
เหล่ำกำชำดจังหวัดบึงกำฬ
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ “เหล่ำกำชำดจังหวัดบึงกำฬ “
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหำรให้แก่ผู้อำนวยกำรกอง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จ้ำงเหมำเอกชนดำเนินงำนเพื่อเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ปกติ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคลำกรช่วยปฏิบัติงำนใน
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งครูผู้ดูแลเด็ก เด็กนักเรียนเข้ำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยลงทะเบียน อบรมสัมมนำ สำหรับพัฒนำครู
ค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนำ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน อบรมสัมมนำ สำหรับคณะผู้บริหำร
โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ

จำนวน

100,000 บำท

รวม
จำนวน

20,000 บาท
20,000 บำท

รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

1,099,080 บาท
598,080 บาท
598,080 บาท
556,080 บำท

จำนวน

42,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

496,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม

336,000 บาท

จำนวน

96,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

โครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำน สำหรับกองกำรศึกษำฯและ
วัสดุก่อสร้ำง
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ ปูน ทรำย เหล็กเส้น ท่อ
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นซีดี
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ตู้เก็บเอกสำร
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เอกสำรบำนเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้ข้ำรำชกำรครู ครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้ง
เงินวิทยฐำนะ
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง จำนวน 4 อัตรำ
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
โครงกำรสนับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำจ้ำงเหมำ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลช่วยปฏิบัติงำนใน
โครงกำรสนับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำจ้ำงเหมำ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรถรับส่งนักเรียน จำนวน 2 คัน
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยสนับสนุน

จำนวน

35,000 บำท

จำนวน

25,000 บำท

รวม
จำนวน

140,000 บาท
20,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม

5,000 บาท
5,000 บาท

จำนวน

5,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

9,225,835 บาท
2,696,400 บาท
2,696,400 บาท
1,860,360 บำท

จำนวน

210,000 บำท

จำนวน

530,040 บำท

จำนวน

96,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

3,557,435 บาท
28,600 บาท
28,600 บำท

รวม

1,699,150 บาท

จำนวน

480,000 บำท

จำนวน

168,000 บำท

จำนวน

700,700 บำท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำกิจกรรม
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำเครื่องแบบ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำหนังสือเรียน)
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำอุปกรณ์กำร
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(สื่อกำรเรียน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
ค่าวัสดุ
ค่ำอำหำรเสริม (นม)
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อค่ำอำหำรเสริม (นม) ให้แก่
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำ สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่อยู่ใน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนโรงเรียนโนนสำสวรรค์
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสำหนับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนท่ำดอกคำ
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสำหนับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนท่ำไร่ไทยเจริญ
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสำหนับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองแสงประชำสรรค์
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสำหนับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองฮูฝอยลม
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสำหนับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมำกผำง
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสำหนับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนโรงเรียนท่ำดอกคำวิทยำคม
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนท่ำดอกคำวิทยำคม ตำม
เงินอุดหนุนโรงเรียนโนนสำสวรรค์

จำนวน

40,850 บำท

จำนวน

28,500 บำท

จำนวน

19,000 บำท

จำนวน

19,000 บำท

จำนวน

243,100 บำท

รวม
จำนวน

1,784,685 บาท
1,784,685 บำท

รวม
จำนวน

45,000 บาท
45,000 บำท

รวม
รวม

2,972,000 บาท
2,972,000 บาท

จำนวน

484,000 บำท

จำนวน

328,000 บำท

จำนวน

664,000 บำท

จำนวน

504,000 บำท

จำนวน

848,000 บำท

จำนวน

144,000 บำท

รวม
รวม
รวม

150,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโนนสำสวรรค์ ตำมโครงกำร
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนท่ำดอกคำ
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนท่ำดอกคำ ตำมโครงกำร
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองฮูฝอยลม
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองฮูฝอยลม ตำม
เงินอุดหนุนโรงเรียนหนองแสงประชำสรรค์
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนหนองแสงประชำสรรค์ ตำม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครกู้ชีพค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรสถำนที่คัดแยกและฝั่งกลบ
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น
วัสดุอื่น
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับกำรป้องกันโรคติดต่อสำหรับ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
ค่ำจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้ำย
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้ำย จำนวน 1 คัน ขนำด
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
โครงกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรอำสำสมัคร
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสำหรับกำรดำเนินตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชดำริ
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนในพื้นที่
แผนงานสังคมสงเคราะห์

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

3,130,000 บาท
730,000 บาท
420,000 บาท
420,000 บำท

รวม

170,000 บาท

จำนวน

170,000 บำท

รวม
จำนวน

140,000 บาท
120,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม

2,400,000 บาท
2,400,000 บาท

จำนวน

2,400,000 บำท

รวม
รวม
รวม

380,000 บาท
120,000 บาท
120,000 บาท

จำนวน

120,000 บำท

รวม
รวม

260,000 บาท
260,000 บาท

จำนวน

260,000 บำท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำร
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ
ค่ำเช่ำบ้ำน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกจ่ำย
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำโฆษณำ
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
1) ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงโรงเรียน
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำร
ค่ำธรรมเนียมลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนำ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน อบรมสัมมนำ สำหรับคณะผู้บริหำร
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระดำษ หมึก แบบพิมพ์ ตรำยำง ป้ำยชื่อ
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีด,ี แผ่นดิสก์
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม
รวม
รวม
จำนวน

1,690,470 บาท
1,287,470 บาท
1,287,470 บาท
1,085,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

152,000 บำท

จำนวน

8,470 บำท

รวม
รวม
จำนวน

386,000 บาท
76,000 บาท
10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

36,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม

270,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

40,000 บาท
20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม

17,000 บาท
17,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงำน
จัดซื้อตู้เก็บเอกสำรชนิดเหล็ก
-เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำรชนิดเหล็ก จำนวน 2 หลัง ในรำคำ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินประจำตำแหน่ง
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงำนส่วนตำบล
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
1) ตั้งไว้ 100,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับ
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
1) ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำรังวัด
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำร
ค่ำธรรมเนียมลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนำ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน อบรมสัมมนำ สำหรับคณะผู้บริหำร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบำรุงรักษำ
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระดำษ หมึก แบบพิมพ์ ตรำยำง ป้ำยชื่อ
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ชุดอุปกรณ์โคมไฟฟ้ำ

จำนวน

17,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

2,709,270 บาท
1,633,270 บาท
1,633,270 บาท
615,270 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

864,000 บำท

จำนวน

112,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

1,030,000 บาท
140,000 บาท
110,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม

300,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
จำนวน

340,000 บาท
20,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

วัสดุก่อสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น สี แปรงทำสี ปูน ทรำย
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีด,ี
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ และสถำนที่อื่นที่อยู่
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
เครื่องตบดิน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องสกัดคอนกรีต
-เพื่อซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อำคำรต่ำง ๆ
โครงกำรก่อสร้ำงศำลำพักญำติ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงศำลำพักญำติ ขนำดกว้ำง
ค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำรบ้ำนพัก
ปรับปรุงอำคำรศำลำประชำคม
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงอำคำรศำลำประชำคม บ้ำน
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
ขยำยท่อส่งน้ำประปำ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำขยำยท่อส่งน้ำประปำ บ้ำนไทยเจริญ
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร ดังนี้
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแแบมีฝำปิด
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรดังนี้

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
จำนวน

250,000 บาท
250,000 บำท

รวม
รวม

46,000 บาท
46,000 บาท

จำนวน

21,000 บำท

จำนวน

25,000 บำท

รวม
รวม
รวม

2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

180,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

1,400,000 บำท

จำนวน

800,000 บำท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
กำรป้องกันและแก้ไขปัญญำยำเสพติด
จำนวน

100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
50,000 บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
สนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริสมเด็จพระนำงเจ้ำ
จำนวน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมออกแบบและประดิษฐ์
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประจำปี
จำนวน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำตำบลท่ำ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
โครงกำรประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำประจำปี
จำนวน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีแห่เทียน
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสภำวัฒนธรรมตำบลท่ำดอกคำ
จำนวน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสภำวัฒนธรรมตำบลท่ำดอกคำ ตำม
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
เพำะเห็ดนำงฟ้ำ
จำนวน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมเพำะเห็ดนำงฟ้ำ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชนด้ำนพันธุ์ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร และ
จำนวน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชน
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์กำรเกษตร
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
จำนวน
-เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม

50,000 บำท
150,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บำท
430,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บำท
280,000 บาท
280,000 บาท
280,000 บำท
168,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
20,000 บำท
30,000 บำท
118,000 บาท
118,000 บาท
118,000 บำท
20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในส่วนของนำยจ้ำง
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินแทนเป็นรำยปีในอัตรำร้อย
เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรกิจกำร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำร
เบี้ยยังชีพคนพิกำร
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเบี้ยควำมพิกำรให้แก่คนพิกำรในเขตองค์กำร
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง
สำรองจ่ำย
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินสำรองจ่ำยในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน ใน
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่น
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญของข้ำรำชกำร

จำนวน

20,000 บำท

รวม 10,841,310 บาท
รวม 10,841,310 บาท
รวม 10,841,310 บาท
240,000 บำท
จำนวน
จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

500,000 บำท

จำนวน

7,342,800 บำท

จำนวน

2,092,800 บำท

จำนวน

24,000 บำท

จำนวน

350,000 บำท

จำนวน

107,000 บำท

จำนวน

174,710 บำท

