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จ ำนวนเงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 514,080 บำท

งบบุคลากร 4,204,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ิน  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 5,298,580 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เพ่ือไว้ใช้ใน
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 318,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) 48,000 บำท

เงินส ำรองจ่ำย 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสำธำรณภัยเกิดข้ึนหรือ

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตำมบัญชีรำยช่ือท่ีได้รับ

เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 1,209,600 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยังชีพคนพิกำร  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 7,134,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอำยุ ตำมระเบียบ

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงิน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 69,429 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง ใน

งบกลาง 8,996,029 บาท

งบกลาง 8,996,029 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 35,500,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 8,996,029 บาท

หน้ำ : 1/1
วันท่ีพิมพ์ : 1/3/2566  15:21:35

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน
อ ำเภอท่ำวุ้ง   จังหวัดลพบุรี
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จ ำนวนค่ำจัดท ำป้ำยประกำศ และป้ำยข้อควำมต่ำง ๆ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประกำศ 

ค่าใช้สอย 286,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 93,500 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่าตอบแทน 248,400 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 154,900 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำงท่ัวไป  
งบด าเนินงาน 931,900 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 1 อัตรำ  
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงเงินค่ำจ้ำง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนส่วนท้องถ่ิน  จ ำนวน  3 
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 266,760 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน  
เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถ่ินประจ ำปี และเงินปรับปรุง
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 84,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,497,560 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,858,800 บำท

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ 1,022,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนประธำนสภำ  รองประธำนสภำ  

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 86,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรนำยก อบต. จ ำนวน 1 

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รอง
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำหรับสพนักงำนท้ังทำงไกล  

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะหรืออำคำรสถำนท่ี
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 3,600 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 232,500 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 200,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือกำรบันทึกข้อมูล  

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของ

วัสดุส ำนักงำน 65,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ค่าวัสดุ 165,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร เช่น ค่ำป้ำย
โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน 25,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนอันเกิดจำก
โครงกำรรักษำควำมสะอำด  ถนนสำยหลัก  สำยรองและกำรคัดแยก 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ 
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ เป็นค่ำเบ้ีย
ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลัยส ำหรับพิธีกำร 3,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรอง ค่ำอำหำร  ค่ำเคร่ืองด่ืม  ส ำหรับกรณี

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคนงำนท่ัวไป 168,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก เพ่ือช่วยปฏิบัติงำนด้ำน
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ เป็นค่ำเบ้ีย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนท้องถ่ิน
ค่าใช้สอย 12,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 5,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิท่ีจะได้รับ  

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 32,450 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล

งบด าเนินงาน 85,450 บาท

ค่าตอบแทน 73,450 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 389,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถ่ินประจ ำปี  และเงิน

งบบุคลากร 389,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 389,400 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรจัดงำนตำมโครงกำรจัดงำนรัฐ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 474,850 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรจัดงำนรัฐพิธี 12,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 12,000 บาท

เงินอุดหนุน 12,000 บาท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  

ค่าครุภัณฑ์ 150,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
งบลงทุน 150,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทรภำพ 
ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 4,900 บำท

เพ่ือจ่ำยค่ำไปรษณีย์  ค่ำธนำณัติ  ค่ำดวงตรำไปรษณีย์อำกร  ค่ำเช่ำ
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 12,000 บำท
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จ ำนวนค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนอันเกิดจำก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ เป็นค่ำเบ้ีย

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์งำนของ อบต. เช่น
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคนจดมำตรน้ ำประปำประจ ำ
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์งำน อบต. 10,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคนจดมำตรน้ ำ 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนท้องถ่ิน
ค่าใช้สอย 110,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 15,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 108,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิท่ีจะได้รับ  

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 146,540 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล

งบด าเนินงาน 468,528 บาท

ค่าตอบแทน 269,540 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 379,560 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจในกองคลัง 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 1 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 40,320 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ให้กับพนักงำนส่วนต ำบลในกองคลัง

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,368,780 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วน

งบบุคลากร 1,830,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,830,660 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนอันเกิดจำก
งานบริหารงานคลัง 2,299,188 บาท

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 7,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ค่าวัสดุ 15,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 5,000 บำท

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนอันเกิดจำก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ เป็นค่ำเบ้ีย

ค่าใช้สอย 20,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

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

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิท่ีจะได้รับ 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล
ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 บำท

ค่าตอบแทน 107,450 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 32,450 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนต ำบลท้องถ่ิน
งบด าเนินงาน 142,450 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 389,400 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 389,400 บำท

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 531,850 บาท

งบบุคลากร 389,400 บาท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 8,988 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทร คมนำคม เช่น ค่ำส่ือสำรผ่ำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงคน วัสดุส้ินเปลือง
ค่าสาธารณูปโภค 8,988 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บำท

ค่าวัสดุ 80,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือให้สำมำรถ
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือให้สำมำรถ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกอบรมชุด
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรต้ังจุดบริกำร
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครอง 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรต้ังจุดบริกำร
โครงกำรจุดบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนอันเกิดจำก
โครงกำรจุดบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลปีใหม่ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ เป็นค่ำเบ้ีย
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือประชำชนกรณีเยียวยำหรือ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือประชำชน 30,000 บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเพ่ือช่วยกำรปฏิบัติงำนด้ำน

ค่าใช้สอย 345,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำเช่ำบ้ำน 48,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบล  ตำมสิทธิท่ีจะ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 33,000 บำท
1. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัล

งบด าเนินงาน 496,000 บาท

ค่าตอบแทน 81,000 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 265,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถ่ินประจ ำปี และเงินปรับปรุง

งบบุคลากร 265,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 265,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงคน วัสดุส้ินเปลือง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3,061,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท
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จ ำนวนค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 15,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ เป็นค่ำเบ้ีย

ค่าใช้สอย 40,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 35,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล

งบด าเนินงาน 95,000 บาท

ค่าตอบแทน 35,000 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำงท่ัวไป  

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 1 อัตรำ  

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่พนัก

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 250,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถ่ินประจ ำปีและเงินปรับปรุง

งบบุคลากร 412,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 412,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ 
แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 507,000 บาท

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

รถยนต์บรรทุกน้ ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 2,300,000 บำท

งบลงทุน 2,300,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 2,300,000 บาท

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  ส ำหรับงำนป้องกันและบรรเทำ

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ

ค่าวัสดุ 70,000 บาท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก เป็นคนงำนท่ัวไปเพ่ือช่วย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนท่ัวไป 90,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกำรศึกษำของบุตรพนักงำน ต ำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ค่าใช้สอย 2,917,440 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 12,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 223,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัล

งบด าเนินงาน 3,846,043 บาท

ค่าตอบแทน 235,000 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 95,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำม

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,270,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน

เงินวิทยฐำนะ 151,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและพนักงำนครู

เงินประจ ำต ำแหน่ง 67,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียน

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,600,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนข้ำรำชกำรครู สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

งบบุคลากร 4,183,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,183,400 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงคน วัสดุส้ินเปลือง
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,662,443 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

ค่าวัสดุ 20,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือให้สำมำรถ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนอันเกิดจำก
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ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

งบลงทุน 150,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 150,000 บาท

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 603,603 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ดังน้ี

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือให้
ค่าวัสดุ 693,603 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันของเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน  
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบำลพระศรีอำริย์
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(อำหำรกลำงวัน) 732,900 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์โรงเรียนอนุบำลพระศรีอำริย์  เพ่ือ
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำปัจจัยพ้ืนฐำน 24,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ 16,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร เช่น ค่ำป้ำย
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด 47,560 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ  หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนอันเกิดจำก
โครงกำรแข่งขันกีฬำ 10,000 บำท

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 60,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำใช้จ่ำยในกำร 681,180 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำระดับอนุบำลจนจบ

ค่ำใช้จ่ำยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 1,200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ เป็นค่ำเบ้ีย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดงำนวัน
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รวมงบด าเนินงาน 205,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนอันเกิดจำก
งานโรงพยาบาล 205,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ เป็นค่ำเบ้ีย
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 15,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

1.เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล
ค่าใช้สอย 20,000 บาท

ค่าตอบแทน 84,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 84,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถ่ิน และเงินปรับปรุง
งบด าเนินงาน 104,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 150,000 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 150,000 บำท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 254,000 บาท

งบบุคลากร 150,000 บาท

โครงกำรสนับสุนนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำปัจจัยพ้ืนฐำน 18,000 บำท
เพ่ือจ่ำยให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบำลพระศรีอำริย์ ท่ีบิดำ/

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด 214,920 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนอนุบำลพระ

ค่าใช้สอย 232,920 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

งานระดับมัธยมศึกษา 232,920 บาท

งบด าเนินงาน 232,920 บาท

สนับสนุนโครงกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำอำหำรกลำงวัน) 483,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน ส ำหรับเด็กนักเรียนสังกัด

เงินอุดหนุน 483,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ฯ  
งบเงินอุดหนุน 483,000 บาท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯ เช่น เปล่ียน 150,000 บำท
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รวมเงินอุดหนุน 200,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค
งบเงินอุดหนุน 200,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำร
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำน ตำมพระ 64,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำร
โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนอันเกิดจำก
โครงกำรเงินอุดหนนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร 1,000,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ เป็นค่ำเบ้ีย
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 5,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

1.  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
ค่าใช้สอย 1,274,000 บาท

ค่าตอบแทน 58,500 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 58,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและเงิน
งบด าเนินงาน 1,332,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 246,500 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 246,500 บำท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 1,779,000 บาท

งบบุคลากร 246,500 บาท

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนอันเกิดจำก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ เป็นค่ำเบ้ีย

ค่าใช้สอย 35,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 170,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรำงวัล

ค่าตอบแทน 170,000 บาท



หน้ำ : 1/1
วันท่ีพิมพ์ : 1/3/2566  15:21:35

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบล ตำมสิทธิท่ีจะได้รับ 

1. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัล
ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 บำท

ค่าตอบแทน 145,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 85,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ต ำแหน่งธุรกำร
งบด าเนินงาน 200,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงท่ัวไป  ของกองช่ำง 
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 1 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถ่ินประจ ำปี และเงินปรับปรุง
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 597,720 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 435,720 บำท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 797,720 บาท

งบบุคลากร 597,720 บาท

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

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัล
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่าตอบแทน 26,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 16,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำำนส่วนท้องถ่ิน และเงินปรับปรุง
งบด าเนินงาน 26,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 180,720 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 180,720 บำท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 206,720 บาท

งบบุคลากร 180,720 บาท

โครงกำรเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขับเคล่ือนโครงกำรเงินอุดหนุนส ำหรับ
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จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ 18,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 18,000 บาท

เงินอุดหนุน 18,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 18,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บำท

ค่าวัสดุ 90,000 บาท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 40,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือให้สำมำรถ

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคนงำนท่ัวไป 216,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก  เพ่ือช่วยปฏิบัติงำนด้ำน

ค่าใช้สอย 266,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

งานไฟฟ้าและประปา 356,000 บาท

งบด าเนินงาน 356,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงคน วัสดุส้ินเปลือง

วัสดุส ำนักงำน 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์เพ่ือให้
ค่าวัสดุ 15,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ  หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนอันเกิดจำก
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ เป็นค่ำเบ้ีย
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 10,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

ค่าใช้สอย 40,000 บาท



หน้ำ : 1/1
วันท่ีพิมพ์ : 1/3/2566  15:21:35

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวนค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคนงำนท่ัวไป 108,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก  เพ่ือช่วยปฏิบัติงำนด้ำน

ค่าใช้สอย 174,500 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัล

งบด าเนินงาน 344,500 บาท

ค่าตอบแทน 20,000 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจกองช่ำง 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 24,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ  ให้กับพนักงำนส่วนท้องถ่ิน  จ ำนวน 1 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 140,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถ่ินประจ ำปี และเงินปรับปรุง

งบบุคลากร 226,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 226,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 570,500 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนโครงกำรจัดงำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช 28,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 28,000 บาท

เงินอุดหนุน 28,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอท่ำวุ้ง  เพ่ือ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 28,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอ ำเภอท่ำวุ้ง 50,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน 50,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 50,000 บาท
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จ ำนวนโครงกำร "รักษ์น้ ำ  รักป่ำ  รักษำแผ่นดิน" 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร  เช่น  ค่ำป้ำย

ค่าใช้สอย 13,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานการเกษตร
งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 13,000 บาท

งบด าเนินงาน 13,000 บาท

โครงกำรซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สำยจำกศำลำกลำง 918,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอนก

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 918,000 บาท

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

งานก่อสร้าง 918,000 บาท

งบลงทุน 918,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงคน วัสดุส้ินเปลือง

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง

วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือให้สำมำรถ
ค่าวัสดุ 150,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนอันเกิดจำก
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ เป็นค่ำเบ้ีย
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 7,500 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 24,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ และค่ำบริกำรอ่ืน ๆ  ฯลฯ ท่ี
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จ ำนวนเคร่ืองสูบน้ ำซัมเมอร์ซ 34,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำซัมเมอร์ซ  ขนำด  1.5 แรงม้ำ

ค่าครุภัณฑ์ 34,000 บาท

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงท่ีใช้ในกิจกำรงำนประปำ  เช่น 
งบลงทุน 34,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ท่ีใช้ในกิจกำรประปำ เช่น 
วัสดุก่อสร้ำง 50,000 บำท

ค่าวัสดุ 60,000 บาท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือให้สำมำรถ

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัล
ค่าใช้สอย 50,000 บาท

ค่าตอบแทน 9,400 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 9,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
งบด าเนินงาน 119,400 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน 1 
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 86,800 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 62,800 บำท

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา 240,200 บาท

งบบุคลากร 86,800 บาท

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระ 3,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ  เช่น  ค่ำป้ำย
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 35,500,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

บาท

หน้ำ : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน
อ ำเภอท่ำวุ้ง   จังหวัดลพบุรี
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