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รวมค่าตอบแทน 245,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนพนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง 
งบด าเนินงาน 2,154,500 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม
เงินอื่นๆ 84,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน
เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 55,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำปี
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,178,280 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล 
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 227,340 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลทีม่ี
เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แก่
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 3,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 5,775,640 บาท
เงินเดือนพนักงำน 4,060,020 บำท

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,886,400 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่ประธำนสภำ อบต. รอง

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล

86,400 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนให้เลขำนุกำรนำยกองค์กำร

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษให้กับนำยกและรองนำยก

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งให้กับนำยกและรอง

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนให้กับนำยกและรองนำยก

งบบุคลากร 8,346,760 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,571,120 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 36,997,400 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป 10,718,060 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหล่ำ
อ ำเภอ เขื่องใน   จังหวัดอุบลรำชธำนี
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  เช่น กระดำษ  ปำกกำ  

ค่าวัสดุ 340,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 80,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำน

โครงกำรฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภำพกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงคณะ
ผู้บริหำร สมำชิก อบต. พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง และ

340,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเพิม่

โครงกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของ อบต.หนองเหล่ำ 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรปฏิบัติงำน

โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
เหล่ำ หรือนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหล่ำ

500,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิก

ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ 3,000 บำท
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 150,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็นในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

เพือ่จ่ำยเป็น
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวำรสำร หนังสือพิมพ ์ปรำกฏใน
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 35,000 บำท

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
ค่ำรับวำรสำร 10,000 บำท

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ 5,000 บำท

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
ค่ำถ่ำยเอกสำร 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรในงำนบริหำรทัว่ไป 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำง
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 150,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  
ค่าใชส้อย 1,363,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  ให้แก่
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงำน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

200,000 บำท
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รวมรายจ่ายอ่ืน 25,000 บาท

รำยจ่ำยอื่น

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ ำบริเวณทีท่ ำกำร อบต.
งบรายจ่ายอ่ืน 25,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง
โครงกำรปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ ำในทีท่ ำกำร อบต.หนองเหล่ำ 166,300 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 1 หลังๆ
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 166,300 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 5,500 บำท

งบลงทุน 171,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 5,500 บาท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรสำร ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย ์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำ

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 3,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำหรับทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 3,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำส ำหรับทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ค่ำไฟฟ้ำ 150,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ทีไ่ม่เข้ำลักษณะ และประเภท
ค่าสาธารณูปโภค 206,500 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  
วัสดุอื่น 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุและค่ำจ้ำงท ำส่ิงของทีใ่ช้ในกำรโฆษณำ และ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่งทีใ่ช้กับรถยนต์  และ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง เช่น  ทินเนอร์ สี  ปูนซีเมนต์  ปูน
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
วัสดุก่อสร้ำง 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น  สำยไฟฟ้ำ  ปล๊ัก
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 20,000 บำท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก 4 ฟุต 4,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยละเอียดดังนี้

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนำด 18000 บีทียู 42,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยละเอียดดังนี้

ค่าครุภัณฑ์ 54,900 บาท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  
งบลงทุน 54,900 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท

ค่าวัสดุ 90,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำน

โครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 120,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 90,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็นในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

ค่าใชส้อย 240,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  ให้แก่

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

150,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงำน

งบด าเนินงาน 495,000 บาท
ค่าตอบแทน 165,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมใน
งานบริหารงานคลัง 549,900 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงกำรอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับเทศบำลต ำบลเขื่องใน

20,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท
เงินอุดหนุน 20,000 บาท

ประเภทรำยจ่ำยอื่น 25,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำองค์กร หน่วยงำนหรือสถำบันทีเ่ป็นกลำง
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงำน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

ค่าตอบแทน 225,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

200,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม
งบด าเนินงาน 415,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน
เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 28,500 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะช ำนำญกำรให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนครู 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,249,560 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล 
เงินวิทยฐำนะ 168,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แก่
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,481,740 บาท
เงินเดือนพนักงำน 1,993,680 บำท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 3,896,740 บาท

งบบุคลากร 3,481,740 บาท

โครงกำรอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 70,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมอำสำสมัคร

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่อำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลวันหยุด 2,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ

โครงกำรซักซ้อมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 25,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรซักซ้อมแผนปฏิบัติกำร

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรในงำนป้องกันภัยฝ่ำย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 216,000 บำท

งบด าเนินงาน 333,000 บาท
ค่าใชส้อย 333,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเชอร์ หรือ LED ชนิด Network 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 333,000 บาท

เคร่ืองพิมพ์เลเชอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที ่1 (28 หน้ำ/นำท)ี 8,900 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้กับเด็กอนุบำลและเด็ก 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้กับเด็กอนุบำลและเด็ก 
อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้ำนป่ำก่อ 144,000 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้ำนคูขำด(ศรีวิทยำคำร) 496,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 1,522,000 บาท
เงินอุดหนุน 1,522,000 บาท

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,011,750 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับเด็กปฐมวัยใน 

ค่าวัสดุ 1,011,750 บาท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 1,105,260 บำท
เพือ่จ่ำยเป็น

โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่ำนกำรเล่น (สนำม
เด็กสร้ำงปัญญำ)

50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำวัสดุ 

โครงกำรศึกษำและเรียนรู้นอกสถำนที่ 40,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรศึกษำเรียนรู้นอก

โครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กอนุบำลและปฐมวัย 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ ำใน
สถำนศึกษำภำยในต ำบลหนองเหล่ำ

40,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกัน

ค่าใชส้อย 1,265,260 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,799,010 บาท
งบด าเนินงาน 2,277,010 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  

วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุส ำนักงำน  เช่น กระดำษ แฟ้ม  ปำกกำเขียน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำน
ค่าวัสดุ 80,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็นในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

ส ำหรับเป็นค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 60,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
ค่าใชส้อย 110,000 บาท
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เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,050,000 บาท
เงินเดือนพนักงำน 689,160 บำท

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,548,500 บาท

งบบุคลากร 1,050,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนภำยในต ำบลหนองเหล่ำ หมู่ 1 ถึง หมู่ 
11 หมู่ละ 20,000 บำท

220,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรขอรับเงินอุดหนุนเพือ่ด ำเนินงำน

เงินอุดหนุน 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน 220,000 บาท

รถพยำบำลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซี
ซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์

1,000,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือรถพยำบำลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมำตร

ค่าครุภัณฑ์ 1,000,000 บาท
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำยำเคมีก ำจัดยุงและแมลงน ำโรคต่ำงๆ  
งบลงทุน 1,000,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ทีใ่ช้ในกำรควบคุมป้องกัน
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 70,000 บำท

ค่าวัสดุ 120,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บำท

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำช

40,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภำยในต ำบลหนองเหล่ำ 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและควบคุมโรค

โครงกำรป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid – 19) 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันกำรติดเชื้อไวรัส

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรในกำรส ำรวจจ ำนวน
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 10,000 บำท

งบด าเนินงาน 250,000 บาท
ค่าใชส้อย 130,000 บาท

ต้ังไว ้ 616,000  บำท เพือ่จ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้กับ
แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 1,470,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้กับเด็กอนุบำลและเด็ก 
อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้ำนหนองเหล่ำ(รำษฎร์บ ำรุงวิทยำคำร) 626,000 บำท

อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้ำนโพนเมือง(สุกวิทยำ) 256,000 บำท
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จ ำนวนค่ำไฟฟ้ำ 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำสมทบกระแสไฟฟ้ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนป่ำก่อ 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  
ค่าสาธารณูปโภค 100,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง เช่น  ทินเนอร์ สี  ปูนซีเมนต์  ปูน
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ เช่น  สำยไฟฟ้ำ  ปล๊ัก
วัสดุก่อสร้ำง 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุส ำนักงำน  เช่น กระดำษ แฟ้ม  ปำกกำเขียน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 20,000 บำท

ค่าวัสดุ 80,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 40,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็นในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
ค่ำถ่ำยแบบแปลน  ถ่ำยพิมพ์เขียว 5,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
ค่าใชส้อย 200,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงำน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

ค่าตอบแทน 105,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

80,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม
งบด าเนินงาน 485,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน
เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 42,840 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 276,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แก่
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรค่ำยพัฒนำศักยภำพเด็ก

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะภำยในต ำบล 20,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรค่ำยพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชน 50,000 บำท

งบด าเนินงาน 310,000 บาท
ค่าใชส้อย 310,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด 0.30x100 เมตร 
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 355,800 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวย ูขนำดกว้ำง 
โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนสร้ำงช้ำง หมู่ 7 เร่ิมต้นจำกทีน่ำง
อุดร เชื้อสิงห์ ถึงทีน่ำงฟอง ทองมั่น

33,600 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวย ูขนำดกว้ำง 
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวยูบ้ำนหนองเหล่ำ หมู่ 10 180,200 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวย ูขนำดกว้ำง 
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวยูบ้ำนสร้ำงช้ำง หมู่ 7 145,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวย ูขนำดกว้ำง 
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวยูบ้ำนโพนเมือง หมู่ 4 
เร่ิมต้นจำกบ้ำนนำยหำญ อยู่สุข ถึงบ้ำนนำยบุญทัน ชินทวัน

185,200 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวย ูขนำดกว้ำง 
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวยูบ้ำนคูขำด หมู่ 3  เร่ิมต้น
จำกร้ำนค้ำชุมชน ถึงบ้ำนนำยลิขิต ทองไทย

72,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวย ูขนำดกว้ำง 
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวยูบ้ำนคูขำด หมู่ 3 104,900 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวยูบ้ำนคูขำด หมู่ 2 300,000 บำท

งบลงทุน 1,020,900 บาท
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 1,020,900 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำปักเสำพำดสำยภำยนอก สถำนทีร่ำชกำร 
งานบ าบัดน้ าเสีย 1,020,900 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำ 534,700 บำท

งบด าเนินงาน 534,700 บาท
ค่าใชส้อย 534,700 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำด 3.5 ฟุต จ ำนวน 1 
งานไฟฟ้าถนน 534,700 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก 4 ฟุต จ ำนวน 2 
โต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำด 3.5 ฟุต 5,500 บำท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก 4 ฟุต 8,000 บำท

งบลงทุน 13,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 13,500 บาท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปัน่จักยำน สร้ำง

โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล
โครงกำรปัน่จักรยำน สร้ำงสุขสำนสัมพันธ์ชุมชน 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพ
โครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอลภำยในต ำบล 35,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดภำยในต ำบลหนองเหล่ำ 120,000 บำท

งบด าเนินงาน 205,000 บาท
ค่าใชส้อย 205,000 บาท

อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเขื่องใน เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 205,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดอ ำเภอเขื่องใน (ศป.สป.อ.เขื่องใน)

10,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 10,000 บาท
เงินอุดหนุน 10,000 บาท

โครงกำรขยำยเขตประปำภำยในหมู่บ้ำนป่ำก่อ หมู่ 6 จำกทีน่ำยวิวัฒ 
บริสุทธิ ์ถึงทีน่ำยเสถียร ชินทวัน

35,800 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวำงท่อส่งน้ ำประปำภำยในหมู่บ้ำนป่ำก่อ หมู ่6 

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 35,800 บาท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
งบลงทุน 35,800 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรหนองเหล่ำห่วงใยใส่ใจ
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรหนองเหล่ำสู่ชุมชน
โครงกำรหนองเหล่ำห่วงใยใส่ใจผู้สูงอำยุและผู้พิกำร 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมอำชีพกลุ่มสตรี
โครงกำรหนองเหล่ำจัดกำรขยะสู่ชุมชนปลอดสำรพิษ 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรฝึกอำชีพ
โครงกำรส่งเสริมอำชีพกลุ่มสตรีภำยในต ำบล 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเยำวชนวัยใสใส่ใจ
โครงกำรส่งเสริมกำรฝึกอำชีพกำรท ำปุย๋อินทรีย์ชีวภำพ 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรป้องกันปัญหำยำเสพติด
โครงกำรเยำวชนวัยใสใส่ใจส่ิงแวดล้อม 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรประชุมประชำคมต ำบล
โครงกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดในต ำบล 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ
โครงกำรประชุมประชำคมต ำบล 10,000 บำท
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จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำนป่ำก่อ หมู่ 9  เร่ิมต้นจำกทีน่ำยรำชบุรี 
 ค ำทอง ถึงทีน่ำนำงทองลำ พวงปัญญำ

187,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลูกรังบ้ำนป่ำก่อ หมู ่9 ระยะทำงยำว 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำนป่ำก่อ หมู่ 9  เร่ิมต้นจำกทีน่ำงอั้ว  ศิริ
แพงพำ ถึงทีน่ำยเจียง  บริสุทธิ์

111,400 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลูกรังบ้ำนป่ำก่อ หมู ่9 ระยะทำงยำว 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำนคูขำด หมู่ 3 เร่ิมต้นจำกทีน่ำยทองม้วน
  สำรบูรณ์ ถึงทีน่ำยบัณฑิต บุญประภำร

87,400 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลูกรังบ้ำนคูขำด หมู ่3 ระยะทำงยำว 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินบ้ำนหนองเหล่ำ หมู่ 11  เร่ิมต้นจำกทีน่ำนำง
นำง ภำรกำร ถึงทีน่ำนำยจันทำ อยู่สุข

78,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนดินบ้ำนหนองเหล่ำ หมู ่11 ระยะทำง

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนองเหล่ำ หมู่ 11 
เร่ิมต้นจำกบ้ำนนำงหนูกร ชินทวัน ถึงบ้ำนนำงเพียรทอง บุญหนำ

160,400 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนองเหล่ำ 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนค ำหม ีหมู ่8 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนโพนเมือง หมู่ 5 เร่ิมต้น
จำกทีน่ำยสุวัฒน์  สมวงศ์ ถึงทีน่ำงอนิต  พรมรัตน์

100,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนค ำหมี หมู่ 8 เร่ิมต้นจำก
ทีน่ำงสุเบน นำรีกุล ถึงทีน่ำยหำญ มุค ำ

286,500 บำท

งบลงทุน 1,404,600 บาท
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 1,404,600 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนงำน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,404,600 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเขื่องในตำมโครงกำรขอรับเงินอุดหนุน
สนับสนุนงำนประเพณี งำนรัฐพิธี งำนพระรำชพิธีทีท่ ำกำรปกครอง

5,000 บำท

อุดหนุนเทศบำลต ำบลเขื่องในตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีเข้ำพรรษำ 
ประจ ำปี 2564

20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีเข้ำพรรษำ 

เงินอุดหนุน 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฯ เช่น ค่ำป้ำยต่ำง  ๆ  
งบเงินอุดหนุน 25,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรส่งเสริม
โครงกำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฯเช่น ค่ำตอบแทน
โครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงประจ ำปีต ำบลหนอง
เหล่ำ

120,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรบรรพชำสำมเณรภำค
โครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเข้ำพรรษำ 110,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อนภำยในต ำบล 40,000 บำท

งบด าเนินงาน 280,000 บาท
ค่าใชส้อย 280,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 305,000 บาท
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จ ำนวนเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 บำท
ส ำหรับเป็นค่ำเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน  12  เดือน  ปรำกฏใน

เบีย้ยังชีพคนพิกำร 2,045,000 บำท
ส ำหรับเป็นค่ำเบีย้ยังชีพผู้พิกำร จ ำนวน  12  เดือน  ปรำกฏใน

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 7,548,700 บำท
บำท ส ำหรับเป็นค่ำเบีย้ยังชีพผู้สูงอำย ุจ ำนวน 12  เดือน  ปรำกฏ

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงของ 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 141,480 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงของ 

งบกลาง 10,796,190 บาท
งบกลาง 10,796,190 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมทีจ่ ำเป็นต้องจ่ำย ปรำกฏในแผนงำนกำร
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 10,796,190 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 40,000 บำท

งบด าเนินงาน 40,000 บาท
ค่าใชส้อย 40,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรก ำจัดวัชพืชในห้วย 
แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา 40,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรก ำจัดวัชพืชในห้วย หนอง คลอง บึง ต ำบลหนองเหล่ำ 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท
ค่าใชส้อย 20,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง รำยละเอียดดังนี้
แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 20,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง รำยละเอียดดังนี้
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้ำนหนองเหล่ำ หมู่ 11 เร่ิมต้น
จำกทีน่ำนำยเอี่ยม ชินทวัน ถึงทีน่ำยก ำพล ก ำลังแรง

58,900 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง รำยละเอียดดังนี้
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้ำนสร้ำงช้ำง หมู่ 7 เร่ิมต้นจำก
สำมแยกประปำ ถึงถนนเขื่องใน ม่วงสำมสิบ

86,600 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้ำนโพนเมืองหมู่ 4 เร่ิมต้นจำก
แยกนำนำงจอมศรี ศรีวรรณ์ ถึงทีน่ำนำยวันทำ ชินทวัน

115,200 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังบ้ำนหนองเหล่ำ หมู่ 1  เร่ิมต้นจำกทีน่ำยหนู
  ศรีโพธิช์้ำง ถึงทีน่ำยหนู  ศรีโพธิช์้ำง

58,100 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลูกรังบ้ำนหนองเหล่ำ หมู ่1 ระยะทำง

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำนหนองเหล่ำ หมู่ 1 เร่ิมต้นจำกบ้ำนนำง
อรุณ บุญประภำร ถึงทีน่ำงอัมพร  สำรกิจ

74,100 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลูกรังบ้ำนหนองเหล่ำ หมู ่1  ระยะทำง
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เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบให้กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษให้กับพนักงำนจ้ำงและลูกจ้ำงตำม
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 170,482 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลหนอง
เงินช่วยพิเศษ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลหนองเหล่ำ  
เงินสมทบเข้ำกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลหนองเหล่ำ 95,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลหนองเหล่ำ 80,000 บำท

ส ำรองจ่ำย 613,528 บำท
รำยจ่ำยทีต้ั่งไว้เพือ่ใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินทีม่ีสำธำรณภัยเกิดขึ้นหรือเพือ่


