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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำดใหญ่
อ ำเภอ สีดำ   จังหวัดนครรำชสีมำ

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 36,064,345 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 14,683,960 บาท
งบบุคลากร 11,298,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 บาท
เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่
1. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 12 เดือน
2. รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 2 คน จ ำนวน 12 เดือน
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประต ำแหน่งให้แก่
1. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 12 เดือน ๆ ละ 
1,750 บำท
2. รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน ต ำบล 2 คน ๆ ละ 12 เดือน 
ๆละ    880 บำท
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่
1. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 
1,750  บำท
2. รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 2 คน ๆ ละ 12 เดือน 
ๆ  ละ    880 บำท
(ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้)
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 86,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำร

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,713,600 บำท
1. ประธำนสภำ เดือนละ 11,220 จ ำนวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,900,200 บาท
เงินเดือนพนักงำน 6,750,960 บำท

1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน 548,040 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 420,000 บำท
1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   จ ำนวน 168,000 บำท

เงินวิทยฐำนะ 7,000 บำท
เงินค่ำวิทยฐำนะครู  2  ต ำแหน่ง

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 248,160 บำท
1.เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและบัญชี   จ ำนวน 242,280 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,416,960 บำท
1. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 224,640 บำท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 57,120 บำท
1.ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ีจัดเก็บรำยได้   จ ำนวน 12,000 บำท

งบด าเนินงาน 2,625,440 บาท
ค่าตอบแทน 531,440 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 211,440 บำท

1. ค่ำตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติงำนของ อบต.    ต้ังไว้ 20,000 บำท
ค่ำเช่ำบ้ำน 300,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลผู้มีสิทธิเบิกค่ำ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ แก่บุตรพนักงำน
ค่าใช้สอย 1,380,000 บาท
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รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวำรสำร นิตยสำรรำยสัปดำห์/รำยเดือน
รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 20,000 บำท

1. ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพักและค่ำใช้จ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังส ำหรับกำรเลือกต้ังสมำชิก

ค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธี 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ

ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือด ำเนินกำรตำมภำรกิจกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของ 30,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเทิดพระเกียรติ และแสดงออกถึงควำม

ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนำ 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 

โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำเพ่ิมศักยภำพพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 120,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมพัฒนำศักยภำพและศึกษำดูงำน

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฏหมำย 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย

โครงกำรวันท้องถ่ินไทย 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฯ เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำ

โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

โครงกำรอบรมสัมมนำและทัศนศึกษำดูงำน 300,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมพัฒนำศักยภำพและศึกษำดูงำน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงหรือซ่อมแซม วัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 

ค่าวัสดุ 510,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ 
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สำยไฟฟ้ำ 
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กรวด
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี 
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน ้ำมันเช้ือเพลิงน ้ำมันหล่อล่ืน เช่น น ้ำมันเบนซิน 
วัสดุกำรเกษตร 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น ใบมีด ใบเลือย เคร่ืองตัด
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 30,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือจัดจ้ำงวัสดุโฆษณษและเผยแพร่ เช่น 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับ
ค่าสาธารณูปโภค 204,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำท่ีใช้ในส ำนักงำน อบต. และสถำนท่ี
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน ้ำด่ืมส ำหรับผู้มำติดต่อรำชกำรส ำนักงำน และ
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 2,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ท่ีใช้ในกำรติดต่อรำชกำร ฯลฯ (ต้ังจ่ำย
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 2,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำ
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
งบลงทุน 760,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 760,000 บาท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือตู้กระจกบำนเล่ือน 2 ช้ัน 13,000 บำท
เพ่ือจัดซ้ือตู้กระจกบำนเล่ือน 2 ช้ัน  จ ำนวน  2  หลังตำม

จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก 7,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก 

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
จัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลำง 740,000 บำท

งานบริหารงานคลัง 995,000 บาท
งบด าเนินงาน 972,000 บาท

ค่าตอบแทน 570,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 460,000 บำท

1) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ต้ังไว้  300,000.00 
ค่ำเช่ำบ้ำน 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนส่วนต ำบลผู้มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรแก่บุตรพนักงำนส่วน
ค่าใช้สอย 255,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 5,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำจัดซ้ือจัดวำรสำร นิตยสำรรำยสัปดำห์/รำยเดือน ค่ำ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดท ำแผนท่ีภำษี และทะเบียนทรัพย์สิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเดินทำงไปรำชกำรหรืออบรมสัมนำของพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสัมมนำ 100,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงำนส่วนต ำบลใน
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ค่าวัสดุ 145,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 80,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของแบบพิมพ์ต่ำง  ๆเช่น กระดำษ 
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเก่ียวกับไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ปล๊ักไฟ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผง
ค่าสาธารณูปโภค 2,000 บาท
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 2,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือดวงตำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำ
งบลงทุน 23,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 23,000 บาท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือเก้ำอ้ีท ำงำน 6,000 บำท
เก้ำอ้ีส ำหรับท ำงำนในออฟฟิต จ ำนวน 4 ตัวๆละ 1,500 บำท  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All ln One 17,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  All In One ส ำหรับ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 388,190 บาท
งบด าเนินงาน 304,190 บาท

ค่าตอบแทน 107,190 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 71,190 บำท

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธ์ิได้รับเงิน

ค่าใช้สอย 62,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 2,000 บำท
                เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือเข้ำปกหนังสือ ค่ำถ่ำย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำไปรำชกำรอำณำจักร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสัมมนำ 30,000 บำท

                เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนใน
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ให้ใช้งำนได้
ค่าวัสดุ 135,000 บาท
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วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท
เพ่ือจัดซ้ือกระดำษ หมึกดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น อะไหล่วิทยุส่ือสำร 

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ต่ำง  ๆส ำหรับใช้

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำยของพนักงำน

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 30,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือน้ ำยำเคมีดับเพลิงขององค์กำร

วัสดุอ่ืน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนจรำจร แผงก้ัน หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ

งบลงทุน 84,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 84,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

จัดซ้ือเคร่ืองรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 84,000 บำท
จัดซ้ือเคร่ืองรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ  จ ำนวน  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 236,000 บาท
งบด าเนินงาน 236,000 บาท

ค่าใช้สอย 236,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรแพร่

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 30,000 บำท
                ต้ังด่ำนชุมชน และอ ำนวยควำมสะดวก แก่ผู้สัญจร

โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อป 76,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัคร

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เพ่ือส่งเสริมเก่ียวกับกำรป้องกันและ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมควำมรู้

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 2,733,440 บาท

งบด าเนินงาน 1,725,440 บาท
ค่าตอบแทน 229,370 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 143,370 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส ำหรับ
ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้พนักงำนท่ีมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบท่ี
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรให้แก่ข้ำรำชกำร
ค่าใช้สอย 707,430 บาท
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รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 2,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยส ำเนำเอกสำร ค่ำล้ำงภำพ อัดภำพ 
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 34,830 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำให้กับ

ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน 24,300 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำให้กับ

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) 137,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ ส่ือกำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ ให้กับศูนย์พัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงำน ของกอง

ค่ำหนังสือเรียน 16,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำให้กับ

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 16,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ให้กับ

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนสถำนศึกษำ 396,900 บำท
เพ่ือจ่ำยสนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ัง 5 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน

ค่าวัสดุ 757,640 บาท
วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง  ๆประจ ำส ำนักงำนของ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองใช้ต่ำง  ๆเช่น หม้อ ถำดหลุม ถ้วยชำม 
ค่ำอำหำรเสริม (นม) 692,640 บำท

1. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระดำษสีโปสเตอร์ พู่กัน สี โฟม ฟิล์ม และอ่ืนๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น น ้ำหมึก และค่ำจัดซ้ือ

ค่าสาธารณูปโภค 31,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ท้ัง 5 ศูนย์ ของ 
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน ้ำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ท้ัง 5 ศูนย์ ของ อบต.
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 1,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือดวงตรำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำ
งบเงินอุดหนุน 1,008,000 บาท
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เงินอุดหนุน 1,008,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ 1,008,000 บำท
เพ่ือสนับสนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กนักเรียน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 110,000 บาท
งบด าเนินงาน 110,000 บาท

ค่าใช้สอย 110,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

โครงกำรประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย์ ของ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง  ๆค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำง

โครงกำรเปิดโลกกว้ำงเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 80,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง  ๆค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำง

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 1,150,300 บาท

งบด าเนินงาน 908,300 บาท
ค่าตอบแทน 77,300 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 24,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเพ่ือก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ค่ำเช่ำบ้ำน 48,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธ์ิได้รับ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 4,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร พนักงำนมีสิทธิเบิกจ่ำย
ค่าใช้สอย 691,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำจ้ำง

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง    ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ฯลฯ ของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสัมมนำ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงำนส่วนต ำบลใน
โครงกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำดใหญ่ 438,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้แก่พนักงำนท่ีได้รับค ำส่ังใหญ่ 
โครงกำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอบรมให้ควำมรู้ กำรรณรงค์ ค่ำอำหำร 
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  ตำม 30,000 บำท

ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์  ตำม 3,000 บำท

ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว
โครงกำรอำสำพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติท้องถ่ิน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฯ  เช่น ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร 
โครงกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 120,000 บำท
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เพ่ือเป็นกำรให้บริกำรแก่ผู้สูงอำยุท่ีไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ให้ใช้งำน
ค่าวัสดุ 140,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง  ๆเช่น กระดำษ แฟ้ม 
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 80,000 บำท

1.ค่ำน ้ำยำเคมีพ่นหมอกควัน
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์เก็ต แผ่น
วัสดุอ่ืน 40,000 บำท

1.  วัสดุช่วยเหลือทำงกำรแพทย์    จ ำนวน 20,000 บำท
งบลงทุน 62,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 62,000 บาท
ครุภัณฑ์กำรเกษตร

จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000 บำท
- ปริมำณกำรฉีดพ่นน้ ำยำไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตรต่อช่ัวโมง

ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จัดซ้ือเคร่ืองวัดปริมำณควำมอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร 3,000 บำท

- เป็นเคร่ืองท่ีมีขนำดกะทัดรัด พกพำได้สะดวก 
งบเงินอุดหนุน 180,000 บาท

เงินอุดหนุน 180,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 180,000 บำท
เพ่ืออุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่บ้ำนละ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 239,600 บาท

งบด าเนินงาน 239,600 บาท
ค่าตอบแทน 137,600 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 55,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเพ่ือก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ค่ำเช่ำบ้ำน 72,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธ์ิได้รับ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำบ ำรุงกำรศึกษำให้แก่บุตรพนักงำน
ค่าใช้สอย 67,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 2,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง    ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ฯลฯ ของ
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสัมมนำ 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงำนส่วนต ำบลใน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น

ค่าวัสดุ 33,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง  ๆ เช่น  กระดำษ  แฟ้ม 
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง  ๆ เช่น  สต๊ิกเกอร์  แผ่นป้ำย  
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นซีดี เม้ำท์  
ค่าสาธารณูปโภค 2,000 บาท
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 2,000 บำท

ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณีย์อำกร  และค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์  เพ่ือจ่ำย
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 120,000 บาท

งบด าเนินงาน 120,000 บาท
ค่าใช้สอย 120,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำทำงสังคม 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำในด้ำนอำชำกรรม  โรค

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพให้แก่ประชำชนต ำบลหนองตำดใหญ่ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมกลุ่มอำชีพภำยในต ำบล

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ  อุปกรณ์  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำร  

โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกลุ่มสตรี 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ  อุปกรณ์  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำร  

โครงกำรส่งเสริมกิจกำรสภำเด็กและเยำวชนต ำบลหนองตำดใหญ่ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ  อุปกรณ์  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำร  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 821,600 บาท

งบด าเนินงาน 799,600 บาท
ค่าตอบแทน 184,600 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 90,600 บำท

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
ค่ำเช่ำบ้ำน 84,000 บำท

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินท่ีมีสิทธิ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำกำรศึกษำของบุตรให้แก่
ค่าใช้สอย 240,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

ค่ำจ้ำงเหมำงำนซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงภำยในหมู่บ้ำน  หมู่ 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจ้ำงซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะท่ีช ำรุด
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรอมรมสัมมนำ 30,000 บำท
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงำน กองช่ำง

โครงกำรส ำรวจรังวัดท่ีสำธำรณะประโยชน์  หมู่ 1 -9 30,000 บำท
      เพ่ือป้องกันกำรบุกรุกท่ีสำธำรณะประโยชน์ให้ประโยชน์ 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้

ค่าวัสดุ 375,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง  ๆประจ ำ
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 100,000 บำท

       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำฟิวส์ เทปวัดสำยไฟ สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ 
วัสดุก่อสร้ำง 200,000 บำท

       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง เช่น ค้อน ตะปู ปูนซี
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 35,000 บำท

       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระดำษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี โฟม ฟิล์ม 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผง
งบลงทุน 22,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All  In One 22,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ

งานไฟฟ้าถนน 750,000 บาท
งบลงทุน 750,000 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 750,000 บาท
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 300,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง เช่น

โครงกำรปรับเกรดบ่อขยะ หมู่ท่ี 1 -9 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับเกรดบ่อขยะภำยในต ำบลหนองตำดใหญ่ 

โครงกำรหลังฝนถนนดี 350,000 บำท
เพ่ือซ่อมแซมถนนภำยในต ำบลหนองตำดใหญ่ หมู่ 1-9 ให้อยู่ใน

งานบ าบัดน้ าเสีย 5,000 บาท
งบด าเนินงาน 5,000 บาท

ค่าใช้สอย 5,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

ค่ำทดสอบคุณภำพน้ ำ 5,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบคุณภำพน้ ำภำยในเขตต ำบล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 120,000 บาท
งบด าเนินงาน 120,000 บาท

ค่าใช้สอย 120,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

โครงกำรกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมประชำธิปไตยในชุมชน 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรแพร่

โครงกำรจัดประชุมประชำคมแผนชุมชน 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดท ำ

โครงกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรแพร่

โครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้รักสำมัคคี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 134,000 บาท

งบด าเนินงาน 134,000 บาท
ค่าใช้สอย 80,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด 80,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง  ๆค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำง

ค่าวัสดุ 54,000 บาท
วัสดุกีฬำ 54,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬำต่ำง  ๆเช่น ลูกตะกร้อ ลูก
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 220,000 บาท

งบด าเนินงาน 180,000 บาท
ค่าใช้สอย 180,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

โครงกำรประเพณีวันเข้ำพรรษำ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง  ๆค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำง

โครงกำรประเพณีวันลอยกระทง 80,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง  ๆค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำง

โครงกำรสูงวัยสูงค่ำสำนภูมิปัญญำสู่ลูกหลำน 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง  ๆค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำง

งบเงินอุดหนุน 40,000 บาท
เงินอุดหนุน 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนให้แก่สภำวัฒนธรรมสีดำ 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรจัดงำนประเพณีวัฒนธรรม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 2,250,000 บาท

งบลงทุน 2,250,000 บาท
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,250,000 บาท
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ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำง หมู่ท่ี 1 -9 2,250,000 บำท

ก่อสร้ำง หมู่ท่ี 1 - 9
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 80,000 บาท
งบด าเนินงาน 80,000 บาท

ค่าใช้สอย 80,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรหมู่บ้ำนท่องเท่ียววิธีชุมชน 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ  อุปกรณ์  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำร  

โครงกำรพัฒนำเกษตรผสมผสำนตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร  เคร่ืองด่ืม  ค่ำวิทยำกร  ค่ำวัสดุ  

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 50,000 บาท
งบด าเนินงาน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย 50,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

โครงกำรปลูกป่ำอันเน่ืองมำจำกพระรำชเสำวนีย์(ปลูกต้นไม้เฉลิม 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร  เคร่ืองด่ืม  ค่ำวิทยำกร  ค่ำวัสดุ  

โครงกำรปลูกหญ้ำแฝกอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร  เคร่ืองด่ืม  ค่ำวิทยำกร  ค่ำวัสดุ  

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอบรมให้ควำมรู้  กำรรณรงค์  ค่ำพำหะนะ  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 10,977,255 บาท

งบกลาง 10,977,255 บาท
งบกลาง 10,977,255 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 70,848 บำท

เพ่ือจ่ำยสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพของส่วนรำชกำร
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000 บำท

ฐำนอ ำนำจระเบียบ  พระรำชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 8,598,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้
เบ้ียยังชีพคนพิกำร 2,016,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำง
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำร

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 159,407 บำท

ส ำรองจ่ำย 100,000 บำท
เงินส ำรองจ่ำย ให้ต้ังจ่ำยเพียงพอต่อกำรเผชิญเหตุสำธำรณภัย


