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จ ำนวนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 962,280 บำท
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง(ส ำนักปลัด)   จ ำนวน 537,720 บำท

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 171,720 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ และเงินปรับปรุงค่ำจ้ำง

เงินประจ ำต ำแหน่ง(ส ำนักปลัด)   จ ำนวน    138,000  บำท
เงินประจ ำต ำแหน่ง 180,000 บำท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 134,400 บำท
เงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำน(ส ำนักปลัด) จ ำนวน 86,400 บำท

 เงินเดือนพนักงำน(ส ำนักปลัด)     จ ำนวน 2,816,480  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,775,620 บาท

เงินเดือนพนักงำน 4,242,500 บำท

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,195,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนประธำนสภำองค์กำรบริหำร

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 86,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำร

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

งบบุคลากร 7,655,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 36,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 11,977,954 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคอนฉิม
อ ำเภอ แวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น
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จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรวัดแนวเขตท่ีดินสำธำรณะ 10,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 240,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเลือกต้ังขององค์กำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลำง 10,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำประกันภัยรถยนต์ทำงรำชกำร  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 80,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำรขององค์กร
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม
รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 35,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม 50,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ซ่ึงมิใช่
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ 10,000 บำท

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 790,414 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล
ค่าใช้สอย 1,315,414 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิท่ีจะได้รับ  
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 55,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ
ค่ำเช่ำบ้ำน 150,000 บำท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 75,000 บำท
1. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  จ ำนวน  20,000 บำท

งบด าเนินงาน 1,870,414 บาท

ค่าตอบแทน 285,000 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 84,720 บำท
เงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง(ส ำนักปลัด)  จ ำนวน 30,120บำท
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เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์

อุดหนุนโครงกำรสนับสนุนภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดขอนแก่น 20,000 บำท

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอแวงใหญ่ ตำมโครงกำรสนับสนุน 15,000 บำท
อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอแวงใหญ่ ตำมโครงกำรสนับสนุน

เงินอุดหนุน 35,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนักงำน
งบเงินอุดหนุน 35,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนักงำน 17,000 บำท

ครุุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 2,400,000 บำท
ค่ำจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ แบบ

ค่าครุภัณฑ์ 2,417,000 บาท

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

งบลงทุน 2,417,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 20,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของ

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ค่าวัสดุ 270,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 80,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท
(รำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ) 

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในรังวัดท่ีดินสำธำรณะและทำงสำธำรณะ
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จ ำนวนค่ำไฟฟ้ำ 250,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 330,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท
 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

(รำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ) 
ค่าวัสดุ 80,000 บาท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม 30,000 บำท
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 200,000 บำท
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

ค่าใช้สอย 290,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท
 - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล

ค่ำเช่ำบ้ำน 70,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิท่ีจะได้รับ  

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ

งบด าเนินงาน 785,000 บาท

ค่าตอบแทน 85,000 บาท

อุดหนุนโครงกำรสนับสนุนภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดขอนแก่น
งานบริหารงานคลัง 785,000 บาท
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จ ำนวนติดต้ังกล้องวงจรปิด 30,000 บำท

ค่าครุภัณฑ์ 30,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
งบลงทุน 30,000 บาท

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกทบทวน อปพร.
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 65,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำล
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกทบทวน อปพร. 50,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลปีใหม่
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 5,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรซักซ้อมแผนป้องกันภัยและเพ่ิมศักยภำพ อป
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลปีใหม่ 5,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนวัน อปพร. โดยจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรซักซ้อมแผนป้องกันภัยและเพ่ิมศักยภำพ อปพร. 20,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนวัน อปพร. 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
ค่าใช้สอย 150,000 บาท

ค่าตอบแทน 70,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 70,000 บำท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 250,000 บาท

งบด าเนินงาน 220,000 บาท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 40,000 บำท
 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม  เช่น  ค่ำโทร

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 10,000 บำท
 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์  ค่ำธนำณัติ  ค่ำดวงตรำไปรษณี

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 10,000 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน  ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ  

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 20,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำในส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะ หรือ 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะ หรือ อำคำร
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รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล
ค่าใช้สอย 300,000 บาท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิท่ีจะได้รับ  
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 5,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ
ค่ำเช่ำบ้ำน 5,000 บำท

ค่าตอบแทน 12,000 บาท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 2,000 บำท

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง 
งบด าเนินงาน 1,211,056 บาท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล และเงินปรับปรุง
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 538,320 บาท

เงินเดือนพนักงำน 496,320 บำท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 3,021,376 บาท

งบบุคลากร 538,320 บาท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น น้ ำยำดับเพลิง สำยส่ง

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองแต่งกำยชุดปฏิบัติงำนของบุคลำกรหรือ
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 40,000 บำท

ค่าวัสดุ 52,500 บาท

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 12,500 บำท

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำต ำบลคอนฉิม 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันไฟ

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันอัคคีภัยในสถำนศึกษำ 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันอัคคีภัยในสถำนศึกษำ 

ค่าใช้สอย 20,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 72,500 บาท

งบด าเนินงาน 72,500 บาท

-เพ่ือจัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ต่อเช่ือและค่ำติดต้ัง 
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- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังดัดองค์กำร

งบเงินอุดหนุน 1,272,000 บาท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำท่ีใช้ในรำชกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 10,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 20,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 10,000 บำท

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ี
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

วัสดุก่อสร้ำง 10,000 บำท
 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

 (1) อำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำร
ค่ำอำหำรเสริม (นม) 799,056 บำท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท
 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ค่าวัสดุ 879,056 บาท

วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 30,000 บำท
- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ โดยมี

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงำน
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ซ่ึงมิใช่
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม 30,000 บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 200,000 บำท
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จ ำนวนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (เงินอุดหนุน 42,570 บำท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำจัดกำรเรียน 168,300 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพพครูท่ีสังกัด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันส ำคัญเก่ียวกับชำติ ศำสนำ และ 10,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันส ำคัญของศูนย์พัฒนำเด็ก

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้นอกสถำนท่ีศูนย์ 10,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมกำเรียนรู้นอก

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 10,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

ค่าใช้สอย 805,270 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 40,000 บำท
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของข้ำรำชกำรครูผู้ดูแล

งบด าเนินงาน 845,270 บาท

ค่าตอบแทน 40,000 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 154,260 บำท
 1. เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ดูแล

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 577,920 บำท
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุง

เงินวิทยฐำนะ 126,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะช ำนำญกำร ต ำแหน่ง ครู จ ำนวน 1 

 - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถ่ินประจ ำปี และเงิน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,852,980 บาท

เงินเดือนพนักงำน 994,800 บำท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,698,250 บาท

งบบุคลากร 1,852,980 บาท

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน 1,272,000 บำท
เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน

เงินอุดหนุน 1,272,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
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- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและควบคุมโรค

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 30,000 บำท

งบด าเนินงาน 60,000 บาท

ค่าใช้สอย 60,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 240,000 บาท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท
 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำ

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน
ค่าวัสดุ 20,000 บาท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียเล้ียงของพนักงำนกู้ชีพ อบต.คอนฉิม โดย
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรระบบบริกำรแพทย์ฉุกเฉินของ
ค่ำเบ้ียเล้ียงของพนักงำนกู้ชีพกู้ภัย 336,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรระบบบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรส ำหรับนักบริบำลท้องถ่ิน จ ำนวน 2 คนๆ 
ค่าใช้สอย 366,000 บาท

ค่าตอบแทน 120,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 120,000 บำท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 506,000 บาท

งบด าเนินงาน 506,000 บาท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (เงินอุดหนุน 485,100 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (เงินอุดหนุน 19,800 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (เงินอุดหนุน 19,800 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (เงินอุดหนุน 29,700 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
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 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ค่าวัสดุ 50,000 บาท

วัสดุก่อสร้ำง 50,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรช่วยเหลือประชำชน 80,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำม

ค่าใช้สอย 80,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 130,000 บาท

งบด าเนินงาน 130,000 บาท

อุดหนุนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนป่ำแดง หมู่ท่ี 5 20,000 บำท
- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

อุดหนุนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนโนนใหญ่ หมู่ท่ี 20,000 บำท
- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

อุดหนุนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนโนนสวรรค์ 20,000 บำท
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

อุดหนุนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนโนนเก่ำน้อย 20,000 บำท
- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

อุดหนุนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนดอนโจด หมู่ท่ี 6 20,000 บำท
- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

อุดหนุนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนดงบัง หมู่ท่ี 4 20,000 บำท
- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

อุดหนุนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนโคกสว่ำง หมู่ท่ี 20,000 บำท
- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

อุดหนุนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนคอนฉิมพัฒนำ 20,000 บำท
- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

อุดหนุนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนคอนฉิม หมู่ท่ี 1 20,000 บำท
- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

เงินอุดหนุน 180,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 
งบเงินอุดหนุน 180,000 บาท

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 30,000 บำท
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รวมค่าวัสดุ 120,000 บาท

 1. ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน  50,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 250,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม 20,000 บำท
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 300,000 บำท
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

ค่าใช้สอย 590,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิท่ีจะได้รับ  

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 20,000 บำท
ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจ

งบด าเนินงาน 766,000 บาท

ค่าตอบแทน 56,000 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 13,980 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง 1

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 151,320 บำท
 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  และเงินปรับปรุง

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
 - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง 

 -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถ่ินและเงินปรับปรุง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 895,180 บาท

เงินเดือนพนักงำน 687,880 บำท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,665,480 บาท

งบบุคลากร 895,180 บาท
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-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ ำ บ้ำน

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตระบบจ่ำยน้ ำประปำส่วนภูมิภำค บ้ำน
อุดหนุนให้กับส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำ สำขำอ ำเภอพล เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ 200,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตระบบจ่ำยน้ ำประปำส่วนภูมิภำค บ้ำน
อุดหนุนให้กับส ำนักงำนกำรประปำส่วนภูมิภำค อ ำเภอชนบท เพ่ือจ่ำย 100,000 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนให้กับส ำนักงำนกำรประปำส่วนภูมิภำค อ ำเภอชนบท เพ่ือจ่ำย 100,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 1,150,000 บาท

เงินอุดหนุน 1,150,000 บาท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของ

ค่าวัสดุ 100,000 บาท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 100,000 บำท

งานไฟฟ้าถนน 1,250,000 บาท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 4,300 บำท
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

ค่าครุภัณฑ์ 4,300 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน 4,300 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บำท
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ี

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

วัสดุก่อสร้ำง 80,000 บำท
 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี
วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท
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-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำง

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรยำเสพติดต ำบลคอน
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดอง 50,000 บำท

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเพ่ิมศักยภำพสตรีต ำบลคอนฉิม 
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรยำเสพติดต ำบลคอนฉิม 30,000 บำท

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิม
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเพ่ิมศักยภำพสตรีต ำบลคอนฉิม 30,000 บำท

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 180,000 บำท

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำศักยภำพ 50,000 บำท

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติอันเน่ืองมำจำก
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำศักยภำพ 80,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรกิจกรรมวันผู้สูงอำยุและวัน
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 10,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรกิจกรรมวันผู้สูงอำยุและวันครอบครัว 50,000 บำท

งบด าเนินงาน 505,000 บาท

ค่าใช้สอย 505,000 บาท

- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดเวทีประชำคมหมู่บ้ำนและระดับ
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 595,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดเวทีประชำคมหมู่บ้ำน - ต ำบล 10,000 บำท

งบด าเนินงาน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย 10,000 บาท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ ำ บ้ำน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000 บาท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ ำ บ้ำน
อุดหนุนให้กับส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำ สำขำอ ำเภอพล เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ 150,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ ำ บ้ำน
อุดหนุนให้กับส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำ สำขำอ ำเภอพล เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ 100,000 บำท

อุดหนุนให้กับส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำ สำขำอ ำเภอพล เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ 500,000 บำท
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จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม บ ำรุงรักษำ จำรีตประเพณี กิจกรรมวัน 20,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรร ำบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิศำลหลักเมือง(ร ำงำน 70,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรร ำบวงสรวงส่ิงศักดฺุุสิทธ์ฺ

ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี   จ ำนวน  10,000 บำท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่าใช้สอย 210,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 10,000 บำท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 260,000 บาท

งบด าเนินงาน 210,000 บาท

วัสดุกีฬำ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกีฬำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกีฬำ 20,000 บำท

ค่าวัสดุ 20,000 บาท

ค่าใช้สอย 20,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 40,000 บาท

งบด าเนินงาน 40,000 บาท

อุดหนุนตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัดขอนแก่น 20,000 บำท
-อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดขอนแก่น ตำมโครงกำรป้องกัน

โครงกำรสนับสนุนภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดขอนแก่น ประจ ำปี 20,000 บำท
-อุดหนุนส ำนักงำนหล่ำกำชำดจังหวัดขอนแก่น ตำมโครงกำร

โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร 30,000 บำท
-อุดหนุนโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนท่ี ประจ ำปี 20,000 บำท
-อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอแวงใหญ่ ตำมโครงกำรป้องกันและ

เงินอุดหนุน 90,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยมี
งบเงินอุดหนุน 90,000 บาท

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงป้องกันและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม 5,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 20,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโนนเก่ำ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนป่ำแดง  หมู่
4.ค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโนนเก่ำน้อย  หมู่ท่ี 8 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนดงบัง  หมู่ท่ี 
3.ค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนป่ำแดง หมู่ท่ี 5 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโนนใหญ่  หมู่
2.ค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนดงบัง หมู่ท่ี 4 300,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

1.ค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโนนใหญ่ หมู่ท่ี 2 300,000 บำท

งบลงทุน 1,562,000 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,562,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบ และค่ำจ้ำงผู้ควบคุมงำน ให้แก่ 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,562,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำออกแบบ และค่ำจ้ำงผู้ควบคุมงำน 30,000 บำท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย 30,000 บาท

อุดหนุนโครงกำรงำนประเพณีบุญกุ้มข้ำวใหญ่ ของดีแวงใหญ่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 30,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนโครงกำรงำนประเพณีบุญกุ้มข้ำวใหญ่ ของดีแวงใหญ่ ประจ ำปี 50,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน 50,000 บาท

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม บ ำรุงรักษำ วัฒนธรรมอันดีงำมของ 20,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม บ ำรุงรักษำ วัฒนธรรมอันดีงำมของ

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม บ ำรุงรักษำ วัฒนธรรมจำรีตประเพณี 30,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม บ ำรุงรักษำ วัฒนธรรมจำรีต

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม บ ำรุงรักษำ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี 50,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม บ ำรุงรักษำ วัฒนธรรม จำรีต

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม บ ำรุงรักษำ จำรีตประเพณี กิจกรรมวัน 10,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม บ ำรุงรักษำ จำรีตประเพณี กิจกรรม

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม บ ำรุงรักษำ จำรีตประเพณี กิจกรรม



หน้ำ : 1/1
วันท่ีพิมพ์ : 13/5/2564  15:37:41

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 11,191,440 บาท

งบกลาง 11,191,440 บาท

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ค่าวัสดุ 5,000 บาท

วัสดุกำรเกษตร 5,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร 10,000 บำท
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด

ค่าใช้สอย 10,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 15,000 บาท

งบด าเนินงาน 15,000 บาท

ค่ำปรับปรุงพ้ืนท่ี/อำคำรส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคอนฉิม 100,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงพ้ืนท่ี/อำคำรส ำนักงำน(รำยละเอียดตำม

ค่ำปรับปรุงถนนภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนป่ำแดง หมู่ท่ี 5 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนดินภำยในหมู่บ้ำน (รำยละเอียดตำม

ค่ำปรับปรุงถนนภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 3 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนดินภำยในหมู่บ้ำน (รำยละเอียดตำม

ค่ำปรับปรุงถนนภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโนนเก่ำน้อย หมู่ท่ี 8 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนดินภำยในหมู่บ้ำน (รำยละเอียดตำม

ค่ำปรับปรุงถนนภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโคกสว่ำง หมู่ท่ี 7 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนดินภำยในหมู่บ้ำน (รำยละเอียดตำม

ค่ำปรับปรุงถนนภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนคอนฉิมพัฒนำ หมู่ท่ี 9 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนดินภำยในหมู่บ้ำน (รำยละเอียดตำม

ค่ำปรับปรุงถนนภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนคอนฉิม หมู่ท่ี 1 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนดินภำยในหมู่บ้ำน (รำยละเอียดตำม

ค่ำจ้ำงออกแบบ และค่ำจ้ำงผู้ควบคุมงำน 30,000 บำท
-ค่ำจ้ำงออกแบบ และค่ำจ้ำงผู้ควบคุมงำน ให้แก่ เอกชน หรือ นิติ

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (K) 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

5.เงินชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) 32,000 บำท
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จ ำนวนเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 160,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 365,000 บำท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลคอนฉิม 84,240 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร 800 บำท

เบ้ียยังชีพคนพิกำร 2,025,600 บำท

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตำมพระรำชบัญญัติเงิน
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 8,440,800 บำท

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรำย
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000 บำท

งบกลาง 11,191,440 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 82,000 บำท


