
รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

งบบุคลากร 4,973,210 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลกัประกนัสุขภำพใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 7,094,710 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของขำ้รำชกำร
เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภำพ 95,000 บำท

รำยจ่ำยตำมขอ้ผูกพนั
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.) 330,820 บำท

เงินส ำรองจ่ำย 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสำธำรณภยัเกิดข้ึน

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 12,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนบัสนุนกำรสงเครำะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์แก่

เบ้ียยงัชีพควำมพิกำร 2,880,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ือรองรับกำรจดัสวสัดิกำรเบ้ียควำมพิกำรใหแ้ก่

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยุ 6,175,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ือรองรับกำรจดัสวสัดิกำรใหแ้ก่ผูสู้งอำยท่ีุมี

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสบทบกองทุนเงินทดแทน ท่ี อบต. จะตอ้งจ่ำยใน

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 105,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของพนกังำนจำ้ง

งบกลาง 9,802,820 บาท
งบกลาง 9,802,820 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 35,500,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 9,802,820 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนมนั
อ ำเภอประทำย   จงัหวดันครรำชสีมำ
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จ ำนวนเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 8,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล  มีสิทธิเบิกค่ำ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

(1) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
ค่ำเช่ำบำ้น 100,000 บำท

ค่าตอบแทน 408,000 บาท
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 300,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชัว่ครำวของพนกังำนจำ้ง ตำม
งบด าเนินงาน 2,108,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจและพนกังำน
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 36,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต  ำแหน่งพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน  ดงัน้ี  
ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 242,790 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง  ๆของพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน  โดยจ่ำยเป็น
เงินประจ ำต  ำแหน่ง 126,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 84,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,402,090 บาท
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 1,913,300 บำท

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำร 1,886,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนสมำชิกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก 86,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบริหำรส่วน

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษ ของนำยกองคก์ำรบริหำรส่วน

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

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 514,080 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยกองคก์ำรบริหำรส่วน
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จ ำนวนโครงกำร big   cleaning  day 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำร big cleaning day  

โครงกำร “อบต.ดอนมนัเคล่ือนท่ี” และออกหน่วยร่วมกบัส่วน 30,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำร “อบต.ดอนมนัเคล่ือนท่ี” และ

ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมสัมมนำ 90,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใชจ่้ำยท ำนอง

ค่ำใชจ่้ำยส ำหรับกำรเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 300,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับเลือกตั้งสมำชิกสภำทอ้งถ่ินหรือ

ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 80,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรรับรองและพิธีกำร  ดงัน้ี
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเก่ียวกบักำรรับรองและพิธีกำร 10,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเหมำท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง  ซ่ึงมิใช่เป็นกำร

จำ้งเหมำผูช่้วยธุรกำร 108,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร เป็นไปตำมหนงัสือ

จำ้งเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภยั 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร เป็นไปตำมหนงัสือ

จำ้งเหมำบริกำรขบัรถเก็บขยะ 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร เป็นไปตำมหนงัสือ

จำ้งเหมำบริกำรเก็บขยะ 144,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร เป็นไปตำมหนงัสือ

จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร เป็นไปตำมหนงัสือ

ค่าใช้สอย 1,192,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำบุตรใหแ้ก่พนกังำน
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จ ำนวนวสัดุส ำรวจ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ี

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุโฆษณำและเผยแพร่  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึง
วสัดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุกำรเกษตร  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึง
วสัดุกำรเกษตร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำ
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 80,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุก่อสร้ำง  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึง
วสัดุก่อสร้ำง 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุ รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึง
วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนกังำน  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท

ค่าวสัดุ 315,000 บาท
วสัดุส ำนกังำน 80,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท
(รำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือใหส้ำมำรถใชง้ำนได้

โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่

โครงกำรพฒันำเพ่ิมศกัยภำพแก่บุคลำกรทอ้งถ่ิน 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำและศึกษำ

โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
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ค่าตอบแทน 97,480 บาท
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 52,880 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจและพนกังำน
งบด าเนินงาน 107,480 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 271,920 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 627,900 บาท
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 355,980 บำท

งานวางแผนสถิติและวชิาการ 735,380 บาท
งบบุคลากร 627,900 บาท

อุดหนุนอ ำเภอประทำยโครงกำรศูนยป์ฏิบติักำรร่วมในกำร 13,500 บำท
อุดหนุนอ ำเภอประทำยโครงกำรศูนยป์ฏิบติักำรร่วมในกำร

เงินอุดหนุน 13,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม  เช่น  
งบเงินอุดหนุน 13,500 บาท

เพ่ือจ่ำยค่ำไปรษณีย ์ค่ำธนำณติั , ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร , 
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 70,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำโทรศพัท ์รวมถึงค่ำใชจ่้ำยเพ่ือใหม้ำซ่ึงบริกำรดงักล่ำว 
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยค่ำน ้ำประปำในส ำนกังำนหรือท่ีสำธำรณะรวมถึง
ค่ำบริกำรโทรศพัท์ 8,000 บำท

เพ่ือจ่ำยค่ำไฟฟ้ำในส ำนกังำน /ในท่ีสำธำรณะ รวมถึงค่ำใชจ่้ำยท่ี
ค่ำน ้ำประปำ ค่ำน ้ำบำดำล 10,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 193,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 100,000 บำท

วสัดุอ่ืน 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุอ่ืน รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำรวจ รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่ำเช่ำบำ้น 120,000 บำท
เเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล  มีสิทธิเบิกค่ำ

ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่

งบด าเนินงาน 680,000 บาท
ค่าตอบแทน 280,000 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 25,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชัว่ครำวของพนกังำนจำ้ง ตำม

ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 456,600 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจและพนกังำน

เงินประจ ำต  ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต  ำแหน่งพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน  ต ำแหน่ง

เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 1,488,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย

งบบุคลากร 2,011,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,011,600 บาท

งานบริหารงานคลัง 2,691,600 บาท

โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจดัท ำแผนพฒันำ

ค่าใช้สอย 10,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำบุตรใหแ้ก่พนกังำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล  มีสิทธิเบิกค่ำ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
ค่ำเช่ำบำ้น 39,600 บำท
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ค่าตอบแทน 33,000 บาท
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 28,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
งบด าเนินงาน 33,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 339,540 บาท
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 339,540 บำท

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 372,540 บาท
งบบุคลากร 339,540 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ี

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนกังำน  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
วสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

ค่าวสัดุ 50,000 บาท
วสัดุส ำนกังำน 30,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
(รำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือใหส้ำมำรถใชง้ำนได้

โครงกำรจดัท ำแผนท่ีภำษี 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดัท ำแผนท่ีภำษี   เป็น

ค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมสัมมนำ 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใชจ่้ำยท ำนอง

ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆ ดงัน้ี  ค่ำจำ้ง
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำบุตรใหแ้ก่พนกังำน
ค่าใช้สอย 350,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 10,000 บำท
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รวมค่าใช้สอย 20,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำบุตรใหแ้ก่พนกังำน

1. เพ่ือจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่าตอบแทน 105,000 บาท
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนกังำนส่วนต ำบล จ ำนวนอตัรำ
งบด าเนินงาน 165,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 12,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 249,300 บาท
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 237,300 บำท

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 414,300 บาท
งบบุคลากร 249,300 บาท

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเก่ียวกบั 10,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักิจกรรมในกำรส่งเสริมกิจกรรมกำร

โครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคญั 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดักิจกรรมวนัอำสำสมคัร

ค่าใช้สอย 20,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท
งบด าเนินงาน 20,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำบุตรใหแ้ก่พนกังำน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
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เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำบุตรใหแ้ก่พนกังำน

ค่าใช้สอย 125,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 10,000 บำท

ค่ำเช่ำบำ้น 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล  มีสิทธิเบิกค่ำ

ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 70,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่

งบด าเนินงาน 302,000 บาท
ค่าตอบแทน 122,000 บาท

ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 261,600 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจและพนกังำน

เงินประจ ำต  ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต  ำแหน่งพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน  ต ำแหน่ง

เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 634,620 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย

งบบุคลากร 938,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 938,220 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนกังำน  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,240,220 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนกังำน  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
วสัดุจรำจร 20,000 บำท

ค่าวสัดุ 40,000 บาท
วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 20,000 บำท

โครงกำรใหค้วำมรู้ในกำรป้องกนัอคัคีภยัและภยัธรรมชำติ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักิจกรรมในกำรใหค้วำมรู้ในกำร

โครงกำรจดักิจกรรมวนัอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดักิจกรรมวนัอำสำสมคัร
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เพ่ือจ่ำยเป็นวิทยฐำนะ   ส ำหรับผูมี้สิทธ์ิได ้ตำมประกำศ

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
เงินวิทยฐำนะ 42,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,287,420 บาท
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 885,420 บำท

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 4,744,460 บาท
งบบุคลากร 1,287,420 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ี

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุกำรเกษตร  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
วสัดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุก่อสร้ำง  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
วสัดุกำรเกษตร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนกังำน  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
วสัดุก่อสร้ำง 20,000 บำท

ค่าวสัดุ 55,000 บาท
วสัดุส ำนกังำน 20,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท
รำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือใหส้ำมำรถใชง้ำนได้

ค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมสัมมนำโครงกำรต่ำงๆ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใชจ่้ำยท ำนอง

ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ในรำชอำณำจกัรและนอก 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรรับรองและพิธีกำร  ดงัน้ี
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

เพ่ือจ่ำยค่ำจำ้งเหมำบริกำรต่ำง  ๆ เช่น  ค่ำโฆษณำประชำสัมพนัธ์
รำยจ่ำยเก่ียวกบักำรรับรองและพิธีกำร 5,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท
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จ ำนวนวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ี

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึง

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนกังำน  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 923,610 บำท

ค่าวสัดุ 973,610 บาท
วสัดุส ำนกังำน 40,000 บำท

จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร เป็นไปตำมหนงัสือ

โครงกำรสนบัสนุนค่ำใช่จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำจดักำรเรียน 124,100 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจดักำรเรียนกำรสอน  ส ำหรับเด็กเล็กศูนย์

โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใชจ่้ำยใน 42,940 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยโครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำร

โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำจำ้ง 375,590 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยโครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำร

ค่าใช้สอย 602,630 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำบุตรใหแ้ก่พนกังำน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่าตอบแทน 110,000 บาท
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 100,000 บำท

เเพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชัว่ครำวของพนกังำนจำ้ง ตำม
งบด าเนินงาน 1,739,240 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจและพนกังำน
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 36,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 324,000 บำท
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รวมเงินอุดหนุน 200,000 บาท

เงินอุดหนุนองคก์รประชำชน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์ รำยจ่ำยเพ่ือให้
งบเงินอุดหนุน 200,000 บาท

ค่าวสัดุ 40,000 บาท
วสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 40,000 บำท

โครงกำรหมู่บำ้นวิถีใหม่ สู้ภยัโควิด 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำใชจ่้ำยในโครงกำรหมู่บำ้นวิถีใหม ่สู้ภยัโควิดของ

โครงกำรสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพิษสุนขับำ้ 30,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงคป้์องกนัโรคพิษ

ค่าใช้สอย 50,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 120,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนท่ีเสียไปใหแ้ก่อำสำสมคัร

งบด าเนินงาน 210,000 บาท
ค่าตอบแทน 120,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสนบัสนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัใหก้บัเด็ก
แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 410,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
รำยกำรเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวนัส ำหรับโรงเรียน ในเขต 1,717,800 บำท

งบเงินอุดหนุน 1,717,800 บาท
เงินอุดหนุน 1,717,800 บาท

ค่ำน ้ำประปำ ค่ำน ้ำบำดำล 3,000 บำท
เพ่ือจ่ำยค่ำน ้ำประปำในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กหรือท่ีสำธำรณะรวมถึง

ค่ำไฟฟ้ำ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยค่ำไฟฟ้ำในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก /ในท่ีสำธำรณะ รวมถึง

ค่าสาธารณูปโภค 53,000 บาท
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เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 417,900 บาท
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 253,620 บำท

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน 471,590 บาท
งบบุคลากร 417,900 บาท

โครงกำรรณรงคแ์ละส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะ กำรทิ้ง 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในโครงกำรรณรงคแ์ละส่งเสริมกำรลด

ค่าใช้สอย 10,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 10,000 บาท
งบด าเนินงาน 10,000 บาท

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอประทำย 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำภำยในต ำบลดอนมนั 

เงินอุดหนุน 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท

โครงกำรอบรมพฒันำคุณภำพชีวิตผูสู้งอำยแุละส่งเสริมสัปดำห์วนั 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรฝึบรมพฒันำคุณภำพชีวิต

โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมศกัยภำพแก่เยำวชน ประชำชน ผูสู้งอำย ุผู ้ 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมศกัยภำพแก่

ค่าใช้สอย 65,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 65,000 บาท
งบด าเนินงาน 65,000 บาท

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรตำม 200,000 บำท
เพ่ือขบัเคล่ือนโครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข  หมู่บำ้นละ 
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จ ำนวนโครงกำรแข่งขนักีฬำดอนมนัเกมส์ 60,000 บำท

ค่าใช้สอย 100,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

งานกีฬาและนันทนาการ 100,000 บาท
งบด าเนินงาน 100,000 บาท

โครงกำรจดังำนเฉลิมพระเกียรติเก่ียวกบักำรจดังำนวนัส ำคญัต่ำงๆ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดังำนเฉลิมพระเกียรติ

ค่าใช้สอย 20,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 20,000 บาท
งบด าเนินงาน 20,000 บาท

โครงกำรอบรมป้องกนั  แกไ้ข และต่อตำ้นยำเสพติดในพ้ืนท่ีต ำบล 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุอุปกรณ์ต่ำง  ๆค่ำป้ำยประชำสัมพนัธ ์ค่ำจำ้ง

ค่ำใชจ่้ำยเพ่ือสนบัสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำต ำบล แผนชุมชน และ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งเสริม สนบัสนุน กำรจดัท ำแผน

ค่าใช้สอย 15,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำบุตรใหแ้ก่พนกังำน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่าตอบแทน 38,690 บาท
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 33,690 บำท

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชัว่ครำวของพนกังำนจำ้ง ตำม
งบด าเนินงาน 53,690 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจและพนกังำน
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 18,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 146,280 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล  มีสิทธิเบิกค่ำ

(1) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
ค่ำเช่ำบำ้น 20,000 บำท

ค่าตอบแทน 325,000 บาท
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 300,000 บำท

เเพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชัว่ครำวของพนกังำนจำ้ง ตำม
งบด าเนินงาน 743,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจและพนกังำน
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต  ำแหน่งพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน  
ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 410,880 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
เงินประจ ำต  ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,033,380 บาท
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 550,500 บำท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,776,380 บาท
งบบุคลากร 1,033,380 บาท

โครงกำรร่วมงำนกำชำดประจ ำปี ของดีอ ำเภอประทำย และงำน 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยโครงกำรร่วมงำนกำชำดประจ ำปี  ของดี

โครงกำรจดังำนประเพณีเทียนพรรษำ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดังำนประเพณีแห่เทียน

ค่าใช้สอย 70,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 70,000 บาท
งบด าเนินงาน 70,000 บาท

โครงกำรแข่งขนักีฬำศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยต่ำง  ๆในโครงกำรจดักำรแข่งขนักีฬำศูนย์

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยต่ำง  ๆ ในโครงกำรจดักำรแข่งขนักีฬำ   เป็น
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งานก่อสร้าง 5,100,000 บาท
งบด าเนินงาน 40,000 บาท

วสัดุอ่ืน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุอ่ืน รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ี

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุก่อสร้ำง  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
วสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุ รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึง
วสัดุก่อสร้ำง 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนกังำน  รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 50,000 บำท

ค่าวสัดุ 170,000 บาท
วสัดุส ำนกังำน 30,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
(รำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือใหส้ำมำรถใชง้ำนได้

จำ้งเหมำผูช่้วยช่ำงโยธำ 108,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร เป็นไปตำมหนงัสือ

จำ้งเหมำบริกำร 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆ ดงัน้ี  ค่ำจำ้ง

ค่ำลงทะเบียน  ค่ำธรรมเนียมในกำรฝึกอบรมสัมมนำโครงกำรต่ำง ๆ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใชจ่้ำยท ำนอง

ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก

ค่าใช้สอย 248,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำบุตรใหแ้ก่พนกังำน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ
โครงกำรส่งเสริมกำรฟ้ืนฟทูรัพยำกรธรรมชำติและรักษำส่ิงแวดลอ้ม 15,000 บำท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย 30,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 30,000 บาท

ค่าตอบแทน 20,000 บาท
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจและพนกังำน
งบด าเนินงาน 20,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 261,000 บาท
ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 261,000 บำท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 281,000 บาท
งบบุคลากร 261,000 บาท

รำยจ่ำยค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได ้(ค่ำ K) 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได ้(ค่ำ K) (ค่ำ

เพ่ือด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได ้(ค่ำ K)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรออกแบบโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีท ำ
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนมนั 5,000,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ
ค่ำจำ้งออกแบบโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำร 30,000 บำท

งบลงทุน 5,060,000 บาท
ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 5,060,000 บาท

โครงกำรตรวจสอบรำงวดัเขตท่ีสำธำรณประโยชน์ 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตรวจสอบรำงวดัเขตท่ีสำธำรณประโยชน ์ 

ค่าใช้สอย 40,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบ
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จ ำนวน
เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำม(โครงกำรอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนั

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำม(โครงกำรส่งเสริมกำรฟ้ืนฟู
โครงกำรอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ 15,000 บำท


