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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ
อ าเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 22,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 5,426,000 บาท
งบกลาง 5,426,000 บาท

งบกลาง 5,426,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นกำรสมทบเงินกองทุนประกันสังคมให้องค์กรปกครอง
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรำยปี  อัตรำร้อยละ 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 4,200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำร
เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 710,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพคนพิกำรและทุพพลภำพในเขต
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์รับรองและได้ท ำกำร
เงินส ำรองจ่ำย 80,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสำธำรณภัยเกิดข้ึนหรือ
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 284,000 บำท
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลหนองพลับ 10,000 บำท
เพ่ือใช้จ่ำยในกำรสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลหนองพลับ 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 55,000 บำท
เพ่ือใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป 5,875,075 บาท

งบบุคลากร 4,598,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,447,920 บาท
ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 514,080 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำร
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
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ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 86,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ 763,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,150,580 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,220,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และกำรปรับปรุง
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 126,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวตำมกฎหมำย/เงินปรับเพ่ิม
เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบลท่ีได้รับตำม
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 575,980 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วยนัก
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 60,000 บำท

เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
งบด าเนินงาน 1,165,075 บาท

ค่าตอบแทน 162,600 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
ค่ำเช่ำบ้ำน 117,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่งรอง
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเล่ำเรียนของบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล/ ผู้มี

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้บริหำรท้องถ่ิน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเล่ำเรียนของบุตรให้แก่ผู้บริหำรท้องถ่ิน/ผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย 440,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำวำรสำรต่ำงๆ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำจ้ำง

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมำนิเทศ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำด ำเนินกำรจัดกำรเลือกต้ังผู้บริหำรท้องถ่ิน/สมำชิกสภำท้องถ่ิน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกต้ังผู้บริหำรท้องถ่ิน/สมำชิก
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ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม ค่ำธรรมเนียม หรือ

โครงกำรคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนำกำธิเบศร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดงำนและกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 

โครงกำรคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรมหำ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดงำนและกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 

โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำสมมนำ

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ข้อมูล 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดงำนและกำรจัดกิจกรรมเฉลิม

โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ 25,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดงำนและกำรจัดกิจกรรมเฉลิม

โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดงำนและกำรจัดกิจกรรมเฉลิม

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหำรท้องถ่ิน สมำชิกสภำ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 130,000 บำท
(1) ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าวัสดุ 232,475 บาท
วัสดุส ำนักงำน 80,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองใช้ต่ำงๆในส ำนักปลัด เช่น กระดำษ 
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ และวัสดุอ่ืนๆ ส ำหรับใช้ใน
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 12,475 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่นไม้กวำด น้ ำยำ ผงซักฟอก 
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมัน 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำง  ๆเช่น หมึกส ำหรับ
ค่าสาธารณูปโภค 330,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 250,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล ส ำหรับท่ีท ำกำรองค์กำร
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 8,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
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ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณียำ

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น เช่น ค่ำดูแล        เวป

งบลงทุน 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 50,000 บาท
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำด

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 50,000 บาท
ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 50,000 บำท
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ

งบเงินอุดหนุน 11,500 บาท
เงินอุดหนุน 11,500 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพไร่หวำน 11,500 บำท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 389,560 บาท
งบบุคลากร 382,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 382,560 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 382,560 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และกำรปรับปรุง
งบด าเนินงาน 7,000 บาท

ค่าใช้สอย 7,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 2,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นมค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

งานบริหารงานคลัง 2,276,460 บาท
งบบุคลากร 1,901,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,901,460 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,691,760 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล และกำรปรับปรุงเงินเดือน
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบลท่ีได้รับตำม
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ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 146,280 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วย

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 21,420 บำท



งบด าเนินงาน 375,000 บาท
ค่าตอบแทน 165,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรท ำงำนนอกเวลำของพนักงำนส่วน
ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลในสังกัดกองคลัง
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเล่ำเรียนของบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล/ผู้มี

ค่าใช้สอย 130,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ กำรจัดแผ่นพับกำรช ำระ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 25,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม ค่ำธรรมเนียม หรือ
โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำง
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆเพ่ือให้
ค่าวัสดุ 70,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

เพ่ือใช้จ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำง  ๆเช่นหมึกส ำหรับ
ค่าสาธารณูปโภค 10,000 บาท
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณียำ
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 252,640 บาท

งบบุคลากร 241,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 241,440 บาท
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เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 241,440 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และกำรปรับปรุง

งบด าเนินงาน 11,200 บาท
ค่าตอบแทน 4,200 บาท
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 4,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเล่ำเรียนของบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล/   ผู้มี

ค่าใช้สอย 7,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 2,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม ค่ำธรรมเนียม หรือ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 185,000 บาท

งบด าเนินงาน 185,000 บาท
ค่าตอบแทน 20,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
ค่าใช้สอย 105,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำป้ำยประกำศ ป้ำยประชำสัมพันธ์

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำง
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำง
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เก่ียวกับภัยและกำรป้องกันภัยแก่ประชำชน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆเพ่ือให้
ค่าวัสดุ 60,000 บาท
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
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วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย เช่น เคร่ืองแบบ/ชุด

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง วัสดุและอุปกรณ์   ท่ีใช้ใน

วัสดุจรำจร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุจรำจร เช่น สัญญำณไฟกระพริบ กรวย

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,165,720 บาท

งบบุคลากร 1,050,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,050,720 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 803,520 บำท

เงินเดือนพนักงำน
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง
เงินวิทยฐำนะ 42,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะให้แก่ครู คศ.2 ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัด
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 139,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง  
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ดูแล
งบด าเนินงาน 115,000 บาท

ค่าตอบแทน 25,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
ค่าใช้สอย 50,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม ค่ำธรรมเนียม หรือ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆเพ่ือให้

ค่าวัสดุ 40,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ ในกองกำรศึกษำ เช่น
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำง  ๆเช่นหมึกส ำหรับ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 909,205 บาท
งบด าเนินงาน 481,625 บาท

ค่าใช้สอย 223,725 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 20,000 บำท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงมำบริกำร

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
โครงกำรป้องกันอุบัติภัยใน ศ.พ.ด.วัดธรรมรังษี 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์       
โครงกำรพ่อแม่ชวนลูกเล่ำนิทำน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์          
โครงกำรศึกษำดูงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธรรมรังษี 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์       
โครงกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนท ำกิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์       
โครงกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนท ำกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์       
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 118,725 บำท

 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ

โครงกำรอบรมเด็กและเยำวชนเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ชีวิต 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์          

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน

ค่าวัสดุ 257,900 บาท
วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

เพ่ือใช้จ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม 
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุท่ีจ ำเป็นส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 182,900 บำท

1.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด    

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำง  ๆเช่นหมึกส ำหรับ

วัสดุกำรศึกษำ 25,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรศึกษำ เช่น หุ่นเพ่ือกำรศึกษำ ส่ือกำร

งบลงทุน 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 2,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,500 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA โดยมี

งบเงินอุดหนุน 425,080 บาท
เงินอุดหนุน 425,080 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนงบประมำณในลักษณะของกำรจ้ำงครูสอนภำษำอังกฤษหรือ 100,080 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรจ้ำงครูสอนภำษำอังกฤษ หรือวิชำชีพ

อุดหนุนส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูท่ีสังกัด

อุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน 315,000 บำท
1) โรงเรียนบ้ำนดอนย่ีกรอก อัตรำม้ือละ 21 บำทต่อคนจ ำนวน 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 450,000 บาท

งบด าเนินงาน 310,000 บาท
ค่าใช้สอย 280,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพผู้สูงวัย 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรด ำเนินงำนส่งเสริม

โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำด้ำนสุขภำพต ำบลหนองพลับ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำร พัฒนำศักยภำพ

โครงกำรรณรงค์ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออก 75,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันกำร

โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันโรค

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆแก่

โครงกำรห่วงใยสุขภำพผู้สูงอำยุด้วยภูมิปัญญำท้องถ่ิน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรห่วงใยสุขภำพ

โครงกำรให้ควำมรู้และป้องกันโรคติดต่อต่ำงๆ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้ควำมรู้และ

โครงกำรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร ในชุมชนต ำบลหนองพลับ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆแก่

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆเพ่ือให้

ค่าวัสดุ 30,000 บาท
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่นน้ ำยำ
วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย เช่นชุดปฏิบัติงำน ถุงเท้ำ/
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งบเงินอุดหนุน 140,000 บาท
เงินอุดหนุน 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 140,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรส่งเสริมกำรจัดโครงกำรกิจกรรม

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 896,480 บาท

งบบุคลากร 720,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 720,480 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 678,480 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลและกำรปรับปรุงเงินเดือน
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบลท่ีได้รับตำม
งบด าเนินงาน 176,000 บาท

ค่าตอบแทน 45,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
ค่าใช้สอย 70,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ กำรจัดท ำแผ่นพับ 

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 30,000 บำท



ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆเพ่ือให้
ค่าวัสดุ 60,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ต่ำงๆ เช่น กระดำษ เคร่ืองเย็บ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำง  ๆเช่นหมึกส ำหรับ
ค่าสาธารณูปโภค 1,000 บาท
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 1,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณียำ
แผนงานเคหะและชุมชน
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งานไฟฟ้าและประปา 350,000 บาท
งบด าเนินงาน 350,000 บาท

ค่าใช้สอย 320,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 300,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง  ๆและค่ำ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้

ค่าวัสดุ 30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้ำ  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 130,000 บาท
งบด าเนินงาน 130,000 บาท

ค่าใช้สอย 130,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำร Big Cleaning Day 10,000 บำท



โครงกำร อบต. พบประชำชนเพ่ือรับฟังปัญหำและร่วมกันวำงแผน 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน โครงกำรองค์กำรบริหำร

โครงกำรชุมชนสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน โครงกำรชุมชน  สีขำว

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ เช่น ค่ำวัสดุ 

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมบูรณำกำรแผนชุมชนระดับ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมเชิง

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล 25,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรป้องกันและแก้ไข

โครงกำรศึกษำวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือพัฒนำศักยภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรด ำเนินงำนส่งเสริม

โครงกำรส่งเสริมสถำบันครอบครัว 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมสถำบัน

โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพแก่ประชำชนต ำบลหนองพลับ 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต่ำง  ๆแก่

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 30,000 บาท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย 30,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
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โครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 161,000 บาท
งบด าเนินงาน 161,000 บาท

ค่าใช้สอย 161,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวประเพณีไทยทรงด ำต ำบลหนองพลับ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

โครงกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนสรงน้ ำพระ รดน้ ำขอพรผู้สูงอำยุ 6,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 90,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์       

โครงกำรสืบสำนกิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์       

โครงกำรอบรมกำรปฏิบัติธรรมถวำยเพ่ือเป็นพระรำชกุศล 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำสมมนำ

โครงกำรอบรมเด็กและเยำวชนเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถ่ิน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์       

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 75,000 บาท
งบด าเนินงาน 60,000 บาท

ค่าใช้สอย 60,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงเกษตร(แตงโมต ำบลหนองพลับ) 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวต ำบลหนองพลับ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

งบเงินอุดหนุน 15,000 บาท
เงินอุดหนุน 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรสนับสนุนงบประมำณกำรจัดงำนพระนครคีรี - เมืองเพชร 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองเพชรบุรี 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,537,860 บาท

งบบุคลากร 1,018,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,018,860 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 809,160 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล และกำรปรับปรุงเงินเดือน
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบลท่ีได้รับตำม
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ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 146,280 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วย

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 21,420 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วย

งบด าเนินงาน 499,000 บาท
ค่าตอบแทน 139,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 20,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรท ำงำนนอกเวลำของพนักงำนส่วน
ค่ำเช่ำบ้ำน 66,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลในสังกัดกองช่ำง 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 48,000 บำท
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่าใช้สอย 230,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 200,000 บำท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม ค่ำธรรมเนียม
ค่าวัสดุ 130,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม 
วัสดุก่อสร้ำง 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำงในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำร
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมัน 
วัสดุกำรเกษตร 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรเคมีป้องกันและก ำจัด
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำง  ๆเช่นหมึกส ำหรับ
งบลงทุน 20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 20,000 บาท
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำด
งานก่อสร้าง 1,865,000 บาท

งบลงทุน 1,865,000 บาท
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,865,000 บาท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

ค่ำ K  งำนก่อสร้ำง 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ K ตำมเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ในสัญญำแบบปรับ

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัว U ต้ังแต่บริเวณบ้ำนนำยพูน งำม 1,295,000 บำท
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัว U  ต้ังแต่บริเวณบ้ำนนำย

โครงกำรจัดสวนสำธำรณะ บ้ำนใหญ่ หมู่ท่ี 4  ต ำบลหนองพลับ 480,000 บำท
ด ำเนินกำรจัดท ำสวนสำธำรณะ บ้ำนใหญ่ หมู่ท่ี 4  โดยมี

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำปรับปรุงท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้ำงซ่ึงมิใช่เป็น
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 25,000 บาท
งบด าเนินงาน 25,000 บาท

ค่าใช้สอย 25,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรอนุรักษ์กำรปลูกหญ้ำแฝก 5,000 บำท
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์

โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรปลอดภัย 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์          
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ
อ าเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 22,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
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