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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำร

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองนำยก
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 1,448,940 บาท

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 515,000 บำท

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป 6,664,840 บาท

งบบุคลากร 5,019,340 บาท

เพือ่จ่ำยเป็น๋เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลเขำไพร (สปสช.) 56,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยถือปฎิบัติตำม
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 305,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน 4,000 บำท

เงินส ำรองจ่ำย 300,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยอันเกี่ยวกับสำธำรณภัยทีก่่อให้เกิดควำม

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแ่พทย์ได้รับรอง

เบีย้ยังชีพควำมพิกำร 1,092,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบีย้ยังชีพควำมพิกำรของคนพิกำรและ

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 2,730,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำร

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 65,000 บำท
เพือ่จ่ำยเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง

งบกลาง 4,570,000 บาท

งบกลาง 4,570,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 25,162,700 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 4,570,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำไพร

อ ำเภอรัษฎำ   จังหวัดตรัง
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรอง รำยจ่ำยในกำรรับรองหรือเล้ียงรับรองของ 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 50,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 138,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น , 
ค่าใชส้อย 840,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 154,800 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลทีม่ีสิทธิเ์บิกได้ตำม

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 35,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 200,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณ์พิเศษ ส ำหรับ

งบด าเนินงาน 1,578,300 บาท

ค่าตอบแทน 399,800 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 40,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวแก่พนักงำนจ้ำงสังกัด

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 398,500 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุง

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 225,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและจ่ำยเป็นเงินปรับปรุงค่ำจ้ำง

เงินประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและค่ำตอบแทนพิเศษ  ให้แก่

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 2,654,400 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ได้แก ่ปลัด อบต. 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประธำนสภำอบต. ,รองประธำนสภำ 
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,570,400 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ 763,200 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 86,500 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น ป้ำย

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร เช่น ยำป้องกันและก ำจัด
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 3,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซล 
วัสดุกำรเกษตร 3,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น  แบตเตอร่ี 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ทรำย หิน ปูน ไม้ต่ำงๆ ตะปู  
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุงำนบ้ำนครัว เช่น ไม้กวำด แปรง กระติกน้ ำ
วัสดุก่อสร้ำง 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น  หลอดไฟ สำยไฟ 
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น  กระดำษ ปำกกำ ดินสอ 
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,000 บำท

ค่าวัสดุ 194,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 35,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินทีช่ ำรุด เพือ่ให้สำมำรถ

โครงกำรวันท้องถิ่นไทย 2,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ ์

โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพิม่พูนประสิทธิภำพบุคลำกรเพือ่ 150,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมและศึกษำดูงำน แก ่

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้ำงทำง 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้ำง

โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน 20,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน เช่น กำร

โครงกำรจัดท ำชุมชนปลอดขยะ 5,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ เช่น กำรจัด

โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ อบต./นำยก อบต. 300,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกอบต./นำยก อบต. เช่น 

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ของพนักงำนส่วน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกอำณำจักร 70,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
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จ ำนวนโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงทีป่รึกษำ วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนำระบบต่ำงๆ 

รายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

รำยจ่ำยอื่น

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน อบต.คลองปำง ตำมโครงกำรศูนย์
งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือของประชำชนขององค์กร 20,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุน 20,000 บาท

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล 23,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์ ALL In One ส ำหรับ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตู้บ้ำนเล่ือนกระจก ขนำด 4 ฟุต จ ำนวน 1 ตู้ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ตู้บำนเล่ือนกระจก 4,200 บำท

งบลงทุน 27,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 27,200 บาท

ค่ำเช่ำพืน้ทีเ่ว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมทีเ่กี่ยวข้อง 7,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำพืน้ทีเ่ว็บไซด์ของอบต. และค่ำธรรมเนียมที่

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 1,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรภำพ ค่ำส่ือสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย ์ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์อำกร ค่ำ

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 6,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พืน้ฐำนในส ำนักงำน ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนที ่

ค่ำไฟฟ้ำ 125,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำนและสถำนทีร่ำชกำรขององค์กำร

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอื่นๆทีไ่ม่สำมำรถจัดเข้ำลักษณะวัสดุแต่ละ
ค่าสาธารณูปโภค 144,500 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
วัสดุอื่น 3,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 15,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 25,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรอง หรือเล้ียงรับรอง ต้อนรับบุคคลหรือคณะ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 266,600 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เช่น ค่ำจ้ำงเหมำ

ค่าใชส้อย 336,600 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบลทีม่ี

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลทีม่ีสิทธิเบิกได้ตำม
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ส ำหรับ
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท

ค่าตอบแทน 195,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวแก่พนักงำนจ้ำงสังกัดกอง
งบด าเนินงาน 713,600 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุง 
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 48,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและค่ำตอบแทนพิเศษ ให้แก่
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 446,400 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว เงินทีป่รับเพิม่ส ำหรับ
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  ได้แก ่ผู้อ ำนวยกำร
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 9,780 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,702,860 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 1,156,680 บำท

งานบริหารงานคลัง 2,436,860 บาท

งบบุคลากร 1,702,860 บาท
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จ ำนวนเงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 194,640 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน ให้แก ่พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง 

งบบุคลากร 194,640 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 194,640 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ เคร่ืองพิมพ ์Multifunction  แบบฉีดหมึก
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 194,640 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 7,500 บำท

ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก + บำนเล่ือนกระจก 8,400 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก  จ ำนวน 2 ตู้

ตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิด 2 บำน 4,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิด 2 บำน จ ำนวน 1 ตู้

ค่าครุภัณฑ์ 20,400 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทรภำพ
งบลงทุน 20,400 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย ์ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร 
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 80,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 100,000 บาท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 20,000 บำท

วัสดุอื่น 1,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอื่นๆ ทีไ่ม่เข้ำลักษณะวัสดุประเภทใด แต่มี

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมัน

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 2,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำง

วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ม แบบพิมพ ์

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินทีช่ ำรุด เพือ่ให้สำมำรถ
ค่าวัสดุ 82,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ของพนักงำนส่วน
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 25,000 บำท
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

งบด าเนินงาน 1,472,000 บาท

ค่าตอบแทน 14,000 บาท

เงินวิทยฐำนะ 176,400 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะ และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนทีค่วร

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 1,121,880 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเงินปรับปรุง

งบบุคลากร 1,298,280 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,298,280 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เช่น ค่ำจ้ำงเหมำ
งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,283,280 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 108,000 บำท

งบด าเนินงาน 108,000 บาท

ค่าใชส้อย 108,000 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 349,400 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน พนักงำนส่วนต ำบล ได้แก ่นักวิชำกำรศึกษำ 

งบบุคลากร 349,400 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 349,400 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย เช่น เคร่ืองแบบ ชุด
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 457,400 บาท

ค่าวัสดุ 10,000 บาท

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 10,000 บำท

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ เทศกำล 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ  โดยจ่ำยเป็นค่ำ

โครงกำรจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส ำหรับกู้ภัย กู้ชีพ 4,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ส ำหรับกู้ภัย กู้ชีพ

ค่าใชส้อย 14,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 24,000 บาท

งบด าเนินงาน 24,000 บาท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอื่นๆ ทีไ่ม่เข้ำลักษณะวัสดุประเภทใด แต่มีควำม

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกส ำหรับ
วัสดุอื่น 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันเบนซิล 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,000 บำท

ค่าวัสดุ 795,000 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 780,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ของ ศพด.เพือ่ให้

โครงกำรหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้ำง 23,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำ  โดยจ่ำยเป็น

โครงกำรหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม เช่น ค่ำเมล็ดพันธุพ์ืช/ต้น

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 451,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ศพด. 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมบุคลำกรของ ศพด. เช่น 

โครงกำรมะลิน้อยร้อยดวงใจแม่ 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำ

โครงกำรพัฒนำศักยภำพเด็กปฐมวัยด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่น 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรกิจกรรม เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำ

โครงกำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนวิชำกำรเด็กปฐมวัย 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำน

โครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 22,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำเด็กศพด. เช่น ค่ำ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร เข้ำปก เย็บเล่มหนังสือต่ำงๆ,  ค่ำจ้ำง
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 110,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตร ส ำหรับข้ำรำชกำรครู
ค่าใชส้อย 651,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 14,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือทรำยอะเบท น้ ำยำพ่นหมอกควัน สเปรย์ฉีด

งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซล 
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 15,000 บำท

ค่าวัสดุ 18,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,000 บำท

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 35,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมตำมปณิธำนของสมเด็จพระ

โครงกำรฝึกอบรมป้องกันโรคติดต่อให้กับผู้น ำชุมชนและศึกษำดูงำน 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษำดูงำน 

โครงกำรป้องกันและระงับโรคติดต่อ 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมป้องกัน ควบคุม และระงับ

ค่าใชส้อย 105,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น

งบด าเนินงาน 133,000 บาท

ค่าตอบแทน 10,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน ให้แก ่โรงเรียน
แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 233,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ให้แก่โรงเรียน
โครงกำรอำหำรกลำงวัน 1,449,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรค่ำยคุณธรรม จริยธรรม 
โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้ำนทอนเหรียน ตำมโครงกำร
โครงกำรค่ำยคุณธรรม จริยธรรม 20,000 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรแข่งขันกีฬำ-กรีฑำ 24,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 1,513,000 บาท

เงินอุดหนุน 1,513,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 12,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลเขำไพร

ค่าสาธารณูปโภค 12,000 บาท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ในรำชอำณำจักรและนอก 15,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือต่ำง ,ๆ 

ค่าใชส้อย 73,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 7,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล ทีม่ี

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลทีม่ีสิทธิเบิกได้ตำม
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
ค่ำเช่ำบ้ำน 96,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ส ำหรับ
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 15,000 บำท

ค่าตอบแทน 138,500 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงสังกัดกอง
งบด าเนินงาน 348,500 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 7,500 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 509,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,325,500 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 767,000 บำท

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,696,000 บาท

งบบุคลากร 1,325,500 บาท

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริ 100,000 บำท
เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริ

เงินอุดหนุน 100,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน
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รวมค่าสาธารณูปโภค 35,000 บาท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 60,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ โคม

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินทีช่ ำรุดเพือ่ให้สำมำรถ
ค่าวัสดุ 60,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำติดต้ังไฟฟ้ำและประปำ เพือ่ใช้ในรำชกำร เช่น 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 35,000 บำท

งบด าเนินงาน 145,000 บาท

ค่าใชส้อย 50,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 
งานไฟฟ้าและประปา 2,095,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000 บำท

งบลงทุน 22,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 22,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 40,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับรถยนต์ 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น  ยำงรถยนต์ 

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 2,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟ

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ กระดำษ ยำงลบ ลวดเย็บกระดำษ ตลับผง

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ซ่อมแซม
ค่าวัสดุ 137,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรวำงผังเมืองชุมชนและ
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท

 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมต่ำงๆของ
โครงกำรวำงผังเมืองชุมชนและพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนเมืองและด้ำนช่ำง 3,000 บำท

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 15,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬำชนิดต่ำงๆ ให้แก่หมู่บ้ำนเพือ่

ค่าวัสดุ 50,000 บาท

วัสดุกีฬำ 50,000 บำท

โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำแข่งขันกีฬำผู้สูงอำยุ 15,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดส่งนักกีฬำผู้สูงอำย ุเข้ำแข่งขันในระดับต่ำงๆ โดย

โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด (เขำไพรคัพ คร้ังที ่31) 180,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกรรมกำรตัดสินกีฬำ ค่ำเงินรำงวัล ค่ำของรำงวัล ค่ำ

ค่าใชส้อย 195,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 245,000 บาท

งบด าเนินงาน 245,000 บาท

โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพเด็กและเยำวชนให้ห่ำงไกลยำเสพติด 35,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดงำน 

โครงกำรสำยใยรักครอบครัวอบอุ่น 20,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดงำน 

โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้พิกำรและผู้ดูแล ผู้ด้อยโอกำสและไร้ที่ 10,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดงำน 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกลุ่มสตรีต ำบลเขำ 35,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดงำน 

โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพตำมควำมต้องกำรของประชำชน 15,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดงำน 

ค่าใชส้อย 115,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 115,000 บาท

งบด าเนินงาน 115,000 บาท

รถกระเช้ำไฟฟ้ำ(รถบรรทุกเทท้ำย) เครืืื่ืองยนต์ดีเซล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,950,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือรถกระเช้ำไฟฟ้ำ(รถบรรทุกเทท้ำย) เคร่ืองยนต์

ค่าครุภัณฑ์ 1,950,000 บาท

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ จำกมิเตอร์หอกระจำยข่ำว และส่ิงสำธำณูป
งบลงทุน 1,950,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 35,000 บำท
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แผนงานการเกษตร

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำK) (ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค 5,000 บำท

งบลงทุน 5,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 5,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีช่ ำรุด เพือ่ให้

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำทดสอบควำมสำมำรถ

ค่าใชส้อย 30,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง 35,000 บาท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท

อุดหนุนวัดทอนเหรียน 300,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้วัดทอนเหรียน หมู่ที ่2 เป็นค่ำใช้จ่ำย

เงินอุดหนุน 300,000 บาท

เงินอุดหนุนขององค์กรศำสนำ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ เช่น 
งบเงินอุดหนุน 300,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีลอยกระทง 
โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ รดน้ ำด ำหัวขอพรผู้สูงอำยุ 25,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพืน้บ้ำนและภูมิ
โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม เช่น  ค่ำขี้ผ้ึงแผ่น  ค่ำไส้
โครงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมวันส ำคัญทำงรำชกำร ทำงศำสนำ 
โครงกำรประเพณีหล่อเทียนและถวำยเทียนพรรษำ 20,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยวันส ำคัญของทำงรำชกำรและทำงศำสนำ 5,000 บำท

งบด าเนินงาน 155,000 บาท

ค่าใชส้อย 155,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 455,000 บาท
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ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เคร่ืองสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 เคร่ือง 41,000 บำท

งบลงทุน 72,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 72,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 850,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของระบบประปำหมู่บ้ำน/และทรัพย์สินอื่นทีอ่ยู่

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอื่น ทีไ่ม่เข้ำลักษณะวัสดุประเภทใด  เช่น
ค่าสาธารณูปโภค 850,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง เช่น ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ
วัสดุอื่น 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น เคร่ืองวัดกระแสไฟ
วัสดุก่อสร้ำง 100,000 บำท

ค่าวัสดุ 170,000 บาท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีช่ ำรุด  เช่น  ค่ำ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 350,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเดินท่อประปำและติดต้ังอุปกรณ์ประปำ

ค่าใชส้อย 380,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำตอบแทนผู้ช่วยเจ้ำ
งบด าเนินงาน 1,400,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 175,680 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 175,680 บำท

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา 1,647,680 บาท

งบบุคลากร 175,680 บาท

โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมคุ้มครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ

ค่าใชส้อย 10,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 10,000 บาท

งบด าเนินงาน 10,000 บาท
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จ ำนวน
-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำมอเตอร์  (แบบซัมเมอร์ส) ขนำด 

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำมอเตอร์(แบบหอยโข่ง) ขนำด 3 
เคร่ืองสูบน้ ำมอเตอร์ (แบบซัมเมอร์ส) จ ำนวน 1 เคร่ือง 31,000 บำท


