
องค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน

เขต/อําเภอ ลําปลายมาศ    จังหวัดบุรีรัมย์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

83  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล หินโคน
  เขต/อําเภอ ลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  31130

พื้นที่ 41.10 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,057 คน

ชาย 4,523 คน

หญิง 4,534 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหินโคนอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหินโคนจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 45,677,448.54 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 15,616,593.79 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 18,794,417.25 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 2 โครงการ รวม 534,447.68 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 2,515,309.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 49,532,512.04 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 102,850.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 64,959.89 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 311,299.13 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,510.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,945,511.02 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 27,106,382.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 39,402,911.70 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 16,202,014.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,101,730.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,539,041.35 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,646,006.35 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 15,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,899,120.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 4,324,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 116,223.00 127,550.00 111,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 65,610.35 24,000.00 24,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 304,214.54 100,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 1,000.00 1,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 53,911.00 51,300.00 51,300.00

หมวดรายได้จากทุน 2,459.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 542,417.89 303,850.00 287,300.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,523,501.93 17,973,610.00 18,103,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,523,501.93 17,973,610.00 18,103,300.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,408,706.00 32,140,222.00 35,471,530.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26,408,706.00 32,140,222.00 35,471,530.00

รวม 47,474,625.82 50,417,682.00 53,862,130.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 15,032,282.00 19,111,689.00 21,423,357.00

งบบุคลากร 12,792,620.00 15,926,380.00 16,771,920.00

งบดําเนินงาน 6,300,068.14 8,141,913.00 10,539,208.00

งบลงทุน 4,908,900.00 5,305,200.00 2,521,930.00

งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 30,000.00 15,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,517,301.93 1,902,500.00 2,590,715.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 41,566,172.07 50,417,682.00 53,862,130.00

รวม 41,566,172.07 50,417,682.00 53,862,130.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน

อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,390,317

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,071,680

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,745,151

แผนงานสาธารณสุข 1,033,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,444,370

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 575,940

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,651,315

แผนงานการเกษตร 4,526,980

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 21,423,357

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 53,862,130





แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,573,500 1,550,280 9,123,780

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,607,920 0 3,607,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,965,580 1,550,280 5,515,860

งบดําเนินงาน 2,347,837 675,000 3,022,837

    ค่าตอบแทน 228,000 160,000 388,000

    ค่าใช้สอย 1,319,237 430,000 1,749,237

    ค่าวัสดุ 503,600 80,000 583,600

    ค่าสาธารณูปโภค 297,000 5,000 302,000

งบลงทุน 218,700 0 218,700

    ค่าครุภัณฑ์ 218,700 0 218,700

งบรายจ่ายอื่น 15,000 0 15,000

    รายจ่ายอื่น 15,000 0 15,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

    เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

                                             รวม 10,165,037 2,225,280 12,390,317

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน รวม

งบบุคลากร 604,680 604,680

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 604,680 604,680

งบดําเนินงาน 467,000 467,000

    ค่าตอบแทน 107,000 107,000

    ค่าใช้สอย 250,000 250,000

    ค่าวัสดุ 110,000 110,000

                                             รวม 1,071,680 1,071,680

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 621,360 2,049,840 2,671,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 621,360 2,049,840 2,671,200

งบดําเนินงาน 110,000 1,894,621 2,004,621

    ค่าตอบแทน 0 3,000 3,000

    ค่าใช้สอย 85,000 737,800 822,800

    ค่าวัสดุ 25,000 1,138,821 1,163,821

    ค่าสาธารณูปโภค 0 15,000 15,000

งบลงทุน 0 134,330 134,330

    ค่าครุภัณฑ์ 0 134,330 134,330

งบเงินอุดหนุน 35,000 1,900,000 1,935,000

    เงินอุดหนุน 35,000 1,900,000 1,935,000

                                             รวม 766,360 5,978,791 6,745,151

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 637,020 637,020

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 637,020 637,020

งบดําเนินงาน 396,000 396,000

    ค่าใช้สอย 85,000 85,000

    ค่าวัสดุ 311,000 311,000

                                             รวม 1,033,020 1,033,020



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 1,045,920 1,045,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,045,920 1,045,920

งบดําเนินงาน 348,450 348,450

    ค่าใช้สอย 268,450 268,450

    ค่าวัสดุ 80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

                                             รวม 1,444,370 1,444,370

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง

ถิ่น รวม

งบบุคลากร 299,640 0 0 299,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 299,640 0 0 299,640

งบดําเนินงาน 76,000 145,000 1,300 222,300

    ค่าตอบแทน 36,000 0 0 36,000

    ค่าใช้สอย 40,000 145,000 1,300 186,300

งบเงินอุดหนุน 44,000 0 10,000 54,000

    เงินอุดหนุน 44,000 0 10,000 54,000

                                             รวม 419,640 145,000 11,300 575,940



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน รวม

งบบุคลากร 858,600 0 858,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 858,600 0 858,600

งบดําเนินงาน 1,120,000 0 1,120,000

    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000

    ค่าใช้สอย 1,010,000 0 1,010,000

    ค่าวัสดุ 90,000 0 90,000

งบลงทุน 0 2,131,000 2,131,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,131,000 2,131,000

งบเงินอุดหนุน 0 541,715 541,715

    เงินอุดหนุน 0 541,715 541,715

                                             รวม 1,978,600 2,672,715 4,651,315

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 1,531,080 1,531,080

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,531,080 1,531,080

งบดําเนินงาน 2,958,000 2,958,000

    ค่าตอบแทน 47,000 47,000

    ค่าใช้สอย 1,365,000 1,365,000

    ค่าวัสดุ 146,000 146,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,400,000 1,400,000

งบลงทุน 37,900 37,900

    ค่าครุภัณฑ์ 37,900 37,900

                                             รวม 4,526,980 4,526,980

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 21,423,357 21,423,357

    งบกลาง 21,423,357 21,423,357

                                             รวม 21,423,357 21,423,357



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,390,317

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,071,680

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,745,151

แผนงานสาธารณสุข 1,033,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,444,370

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 575,940

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,651,315

แผนงานการเกษตร 4,526,980

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 21,423,357

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 53,862,130

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน และโดยอนุมัติของนายอําเภอลําปลายมาศ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 53,862,130 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
53,862,130 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินโคนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินโคนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายถวัลย์ โขมโนทัย)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส)

ตําแหน่ง นายอําเภอลําปลายมาศ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน

อําเภอ ลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 54,250.67 44,986.00 54,250.00 -7.83 % 50,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 69,800.00 67,997.00 69,800.00 -18.34 % 57,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 600.00 600.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 2,640.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 124,650.67 116,223.00 127,550.00 111,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนือสัตว์ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 1,416.20 1,280.40 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 2,069.95 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 0.00 80.00 260.00 200.00 0.00 % 200.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 180.00 270.00 300.00 0.00 % 300.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 30,235.10 41,150.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 13,000.00 14,600.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 49,911.30 65,610.35 24,000.00 24,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 331,691.06 304,214.54 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 331,691.06 304,214.54 100,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 154,100.00 52,300.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 0.00 352.00 100.00 100.00 % 200.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 159.00 200.00 -50.00 % 100.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 1,650.01 1,100.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 155,750.01 53,911.00 51,300.00 51,300.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 2,459.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 2,459.00 0.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 441,024.38 276,689.61 121,850.00 6.69 % 130,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,380,959.70 8,819,451.20 7,984,500.00 0.01 % 7,985,500.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 3,534,811.25 3,403,686.03 3,554,950.00 0.00 % 3,555,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 61,371.46 43,443.99 61,370.00 3.14 % 63,300.00

     ภาษีสุรา 0.00 1,873,424.57 1,896,363.39 1,873,420.00 0.62 % 1,885,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 4,029,751.71 4,570,012.60 3,358,120.00 2.91 % 3,455,700.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 73,104.84 86,773.10 73,100.00 2.60 % 75,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 63,709.48 59,147.01 63,700.00 1.10 % 64,400.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 0.00 882,601.00 1,367,425.00 882,600.00 0.77 % 889,400.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 1,020.00 510.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 19,341,778.39 20,523,501.93 17,973,610.00 18,103,300.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 10,531,655.00 26,408,706.00 32,140,222.00 10.36 % 35,471,530.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 10,531,655.00 26,408,706.00 32,140,222.00 35,471,530.00

รวมทุกหมวด 0.00 30,535,436.43 47,474,625.82 50,417,682.00 53,862,130.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน

อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 53,862,130   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 111,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก คาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียง
กับปีที่ผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 57,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก คาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียง
กับปีที่ผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก คาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียง
กับปีที่ผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก คาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียง
กับปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 24,000 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียง
กับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้
เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 300 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียง
กับปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 51,300 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะขายได้
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 200 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับใกล้เคียงกับปีที่
ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,103,300 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 130,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียง
กับปีที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,985,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,555,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียง
กับปีที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 63,300 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 1,885,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,455,700 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 75,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 64,400 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 889,400 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 35,471,530 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 35,471,530 บาท

ดังนี้
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
(ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)เด็กปฐมวัย
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)เด็กปฐมศึกษา
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
-เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา)
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินเดือน ค่าตอบ
แทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้
ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก
-เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)
- เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)
- เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์)
-เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
-เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
-เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 0.00 2,826,000.00 2,689,315.00 2,923,200.00 0 % 2,923,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 3,510,720.00 3,374,035.00 3,607,920.00 3,607,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 2,380,540.00 2,476,346.00 2,661,220.00 7.86 % 2,870,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 74,200.00 84,000.00 84,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 163,800.00 168,000.00 168,000.00 0 % 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 233,500.00 238,560.00 253,600.00 5.19 % 266,760

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 301,895.00 464,010.00 597,240.00 -0.22 % 595,920

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 47,325.00 64,660.00 70,260.00 -8.2 % 64,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 3,201,260.00 3,495,576.00 3,834,320.00 3,965,580

รวมงบบุคลากร 0.00 6,711,980.00 6,869,611.00 7,442,240.00 7,573,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน

อําเภอลําปลายมาศ    จังหวัดบุรีรัมย์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าเบี้ยประชุม 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 74,000.00 9,000.00 58,000.00 34.48 % 78,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 24,800.00 22,220.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 98,800.00 31,220.00 208,000.00 228,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 152,359.00 60,223.10 100,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าจัดทําป้ายต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,800

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าติดตั้งไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

ค่าธรรมเนียมการออกรางวัดที่ดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 22,557.00 13,648.00 45,000.00 0 % 45,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินโคน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 31,770.00 20,786.00 38,000.00 163.16 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 78,000.00 159,590.00 142,000.00 5.63 % 150,000

โครงการการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่
บ้าน ตําบลและการจัดทําแผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 32,000.00 -100 % 0

โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 315,840

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะผู้
ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,750

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 391,407

โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
และการเลือกตั้ง 0.00 0.00 28,032.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตําบล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 31,440

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 36,985.00 22,879.72 50,000.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 321,671.00 305,158.82 407,000.00 1,319,237

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 96,297.00 218,987.00 100,000.00 -5 % 95,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 13,399.80 26,848.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 25,145.00 18,135.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 33,345.48 25,889.72 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 24,700.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 49,215.00 32,249.63 80,000.00 60.75 % 128,600

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 67,840.00 88,350.00 50,000.00 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 309,942.28 410,459.35 460,000.00 503,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 154,942.37 138,560.02 150,000.00 0 % 150,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 5,192.60 3,242.10 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 97,891.80 105,745.60 112,000.00 7.14 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 258,026.77 247,547.72 277,000.00 297,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 988,440.05 994,385.89 1,352,000.00 2,347,837

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5 ตัว 0.00 0.00 0.00 27,500.00 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะพับโอเมก้า ขาโครเมี่ยม 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องควบคุมและจ่ายไฟชุดไมค์
ประชุม 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องมิกเซอร์ 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเพาเวอร์แอมป์ 0.00 0.00 15,800.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อไมค์ 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/10/2561  11:32:06 หน้า : 4/29



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซื้อสเตอริโอกราฟฟิกอีควอไลเซอร์ 
31+31 แบนด์ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 14,950.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องตัดหญ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะรถนํ้า
เอนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 96,000

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะรถ
ยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่อง
ยนต์ดีเซล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,700

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาแอร์สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 14,950.00 118,300.00 155,500.00 218,700

รวมงบลงทุน 0.00 14,950.00 118,300.00 155,500.00 218,700

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 15,000.00 30,000.00 -100 % 0

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 15,000.00 30,000.00 15,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 15,000.00 30,000.00 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 10,000.00 20,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 5,000.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
งานพิธี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 15,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 15,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000

รวมงานบริหารทั่วไป 0.00 7,730,370.05 8,017,296.89 8,989,740.00 10,165,037

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,272,844.00 930,937.00 1,004,720.00 50.12 % 1,508,280

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 42,000.00 11,403.00 42,000.00 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 1,314,844.00 942,340.00 1,046,720.00 1,550,280

รวมงบบุคลากร 0.00 1,314,844.00 942,340.00 1,046,720.00 1,550,280

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 424,519.00 980,000.00 -91.84 % 80,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 68,500.00 10,500.00 62,000.00 -3.23 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 500.00 1,000.00 15,000.00 33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 69,000.00 436,019.00 1,057,000.00 160,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 6,860.00 63,000.00 110,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 13,908.00 38,206.00 48,000.00 108.33 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 34,700.00 76,800.00 92,000.00 63.04 % 150,000

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่รับ
ชําระภาษีนอกสถานที่่่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 4,860.00 2,900.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 60,328.00 180,906.00 390,000.00 430,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 23,439.00 50,259.10 30,000.00 66.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 27,490.00 47,175.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 50,929.00 97,434.10 60,000.00 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 273.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 273.00 0.00 5,000.00 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 180,530.00 714,359.10 1,512,000.00 675,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 21,900.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix 
Printer 0.00 21,900.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 43,800.00 0.00 22,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 43,800.00 0.00 22,000.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 1,539,174.00 1,656,699.10 2,580,720.00 2,225,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 0.00 9,269,544.05 9,673,995.99 11,570,460.00 12,390,317

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 187,480.00 214,848.00 539,400.00 12.1 % 604,680

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 111,781.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 320,261.00 214,848.00 539,400.00 604,680

รวมงบบุคลากร 0.00 320,261.00 214,848.00 539,400.00 604,680

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 80,000.00 25 % 100,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0 % 7,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 87,000.00 107,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 6,236.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 11,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอััคคี
ภัยเบื้องต้น 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)ประจําปี 2562

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มเติม อป
พร.ประจําปี (จัดตั้ง) 0.00 0.00 215,006.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 4,096.00 -100 % 0

โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจําปี 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 5,904.00 -100 % 0

โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานศึกษาปีงบประมาณ 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 232,242.00 90,000.00 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 39,000.00 53.85 % 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 70,600.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 70,600.00 0.00 89,000.00 110,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 70,600.00 232,242.00 266,000.00 467,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 390,861.00 447,090.00 805,400.00 1,071,680

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 390,861.00 447,090.00 805,400.00 1,071,680

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 298,540.00 308,640.00 336,360.00 5.89 % 356,160

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 293,100.00 202,920.00 215,040.00 3.79 % 223,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 633,640.00 553,560.00 593,400.00 621,360

รวมงบบุคลากร 0.00 633,640.00 553,560.00 593,400.00 621,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 180,717.00 23,853.00 50,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 32,322.00 12,842.00 15,000.00 33.33 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 52,700.00 0.00 45,000.00 -11.11 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรและสัมมนา 0.00 0.00 18,850.00 0.00 0 % 0

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0.00 394,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 900.00 1,500.00 20,000.00 -75 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 661,239.00 57,045.00 130,000.00 85,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 17,653.00 16,068.45 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 2,621.50 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 9,987.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0.00 65,692.65 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 9,650.00 23,000.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุการศึกษา 0.00 34,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 136,982.65 41,689.95 50,000.00 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 798,221.65 98,734.95 180,000.00 110,000

วันที่พิมพ์ : 5/10/2561  11:32:07 หน้า : 10/29



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) 0.00 8,400.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 8,400.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 8,400.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 11,000.00 3,500.00 8,500.00 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกสะอาด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดตะขบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหินโคน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 11,000.00 3,500.00 8,500.00 35,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 11,000.00 3,500.00 8,500.00 35,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0.00 1,451,261.65 655,794.95 781,900.00 766,360

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 491,509.00 1,022,600.00 22.34 % 1,251,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 471,802.00 600,000.00 19.82 % 718,920

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 56,000.00 81,060.00 -1.41 % 79,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,019,311.00 1,703,660.00 2,049,840

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,019,311.00 1,703,660.00 2,049,840
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 1,600.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 1,600.00 3,000.00 3,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 288,008.00 120,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 6,990.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 217,600.00 205,700.00 -27.27 % 149,600

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 9,826.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 23,650.00 75,000.00 -46.67 % 40,000

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์) 0.00 0.00 639,200.00 592,900.00 -100 % 0

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 3 ศูนย์) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 431,200

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 27,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 1,296.00 3,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 6,990.00 1,179,580.00 1,036,600.00 737,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -25 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 14,980.00 15,000.00 0 % 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 1,035,174.52 1,056,250.06 1,113,313.00 -3.1 % 1,078,821

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 8,100.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 1,035,174.52 1,079,330.06 1,183,313.00 1,138,821

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,042,164.52 2,260,510.06 2,237,913.00 1,894,621

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 24,800.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อพัดลมติดผนัง 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อชั้นวางกระเป๋าเด็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,350

จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,080

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ติดตั้งมุ้งลวด เหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกสะอาด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

ติดตั้งมุ้งลวดศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลหินโคน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 53,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อโทรทัศน์ 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,900

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดขาว
ดํา 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 60,100.00 8,000.00 134,330

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 60,100.00 8,000.00 134,330

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 1,884,500.00 1,861,000.00 1,846,120.00 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินโคน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,900,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 1,884,500.00 1,861,000.00 1,846,120.00 1,900,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 1,884,500.00 1,861,000.00 1,846,120.00 1,900,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 2,926,664.52 5,200,921.06 5,795,693.00 5,978,791

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 4,377,926.17 5,856,716.01 6,577,593.00 6,745,151

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 392,160.00 11.08 % 435,600

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 62,483.00 138,000.00 145,440.00 5.36 % 153,240

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 9,699.00 21,420.00 14,820.00 -58.3 % 6,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 72,182.00 159,420.00 594,420.00 637,020

รวมงบบุคลากร 0.00 72,182.00 159,420.00 594,420.00 637,020
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 128,682.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 12,506.00 10,000.00 50 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 3,500.00 10,700.00 15,000.00 33.33 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 6,288.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 138,470.00 23,206.00 40,000.00 85,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 37,750.12 38,260.20 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 257,000.00 213,000.00 260,000.00 -3.85 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -80 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 294,750.12 251,260.20 325,000.00 311,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 433,220.12 274,466.20 365,000.00 396,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 58,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 58,500.00 16,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 58,500.00 16,000.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 112,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 112,500.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 112,500.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0.00 617,902.12 492,386.20 975,420.00 1,033,020

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 617,902.12 492,386.20 975,420.00 1,033,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 738,699.00 766,949.00 824,480.00 7.21 % 883,920

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 103,755.00 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 10,484.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 894,938.00 928,949.00 986,480.00 1,045,920

รวมงบบุคลากร 0.00 894,938.00 928,949.00 986,480.00 1,045,920

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 80,330.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 3,480.00 11,672.00 27,000.00 11.11 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 11,300.00 70,000.00 14.29 % 80,000

โครงการฝึกอบรมการทําขนมไทย 0.00 0.00 19,947.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทําสบู่จากสมุนไพร
ธรรมชาติ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาสตรีและครอบครัว 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพการทําดอกไม้
จันทร์และพวงหรีด 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมการทําพานบายศรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 33,775

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,275

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุุคคลใน
ครอบครัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,275

โครงการอบรมผลิตภัณฑ์ถักสานตะกร้า
จากเส้นพลาสติก 0.00 0.00 29,875.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมผลิตภัณฑ์ทํานํ้ายาล้างจาน
จากมะกรูด 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมผูกผ้า 0.00 0.00 29,990.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ 0.00 0.00 47,100.00 70,000.00 -21.29 % 55,100

โครงการอบรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือ
ใช้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,025

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 600.00 2,300.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 93,910.00 152,184.00 292,000.00 268,450

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 9,667.00 16,701.00 40,000.00 -50 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 20,680.00 49,155.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 30,347.00 65,856.00 100,000.00 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 124,257.00 218,040.00 392,000.00 348,450
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 3,900.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 4,200.00 0.00 25,400.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 4,200.00 0.00 25,400.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0

อุดหนุนสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอลํา
ปลายมาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0.00 1,038,395.00 1,166,989.00 1,423,880.00 1,444,370

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 1,038,395.00 1,166,989.00 1,423,880.00 1,444,370
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 249,080.00 257,181.00 276,960.00 8.19 % 299,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 249,080.00 257,181.00 276,960.00 299,640

รวมงบบุคลากร 0.00 249,080.00 257,181.00 276,960.00 299,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0.00 23,000.00 29,700.00 36,000.00 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 23,000.00 29,700.00 36,000.00 36,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 12,064.00 15,000.00 0 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 17,150.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 29,214.00 40,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 23,000.00 58,914.00 76,000.00 76,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 66,000.00 64,000.00 24,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกสะอาด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโคกสะอาด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหินโคน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 66,000.00 64,000.00 24,000.00 44,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 66,000.00 64,000.00 24,000.00 44,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0.00 338,080.00 380,095.00 376,960.00 419,640

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 149,185.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสต
ติด "หินโคนคัพ"ประจําปี 2560 0.00 0.00 13,050.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด "หินโคนคัพ" ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 176,000.00 -100 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด"หินโคนคัพ" 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 149,185.00 13,050.00 176,000.00 145,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 149,185.00 13,050.00 176,000.00 145,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 149,185.00 13,050.00 180,000.00 145,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 55,794.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดประเพณีแห่เทียนพรรษา 
ประจําปี 2560 0.00 0.00 9,604.00 0.00 0 % 0

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 0.00 0.00 2,640.00 0.00 0 % 0

โครงการลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,300

รวมค่าใช้สอย 0.00 55,794.00 12,244.00 0.00 1,300

รวมงบดําเนินงาน 0.00 55,794.00 12,244.00 0.00 1,300

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0.00 65,794.00 12,244.00 10,000.00 11,300

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 553,059.00 405,389.00 566,960.00 575,940

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 557,760.00 575,040.00 622,080.00 7.45 % 668,400

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 41,673.00 112,800.00 119,520.00 3.92 % 124,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 10,867.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 652,300.00 753,840.00 807,600.00 858,600

รวมงบบุคลากร 0.00 652,300.00 753,840.00 807,600.00 858,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0.00 23,400.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 6,490.00 5,100.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 29,890.00 5,100.00 26,000.00 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 2,180.00 38,040.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 39,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 27,500.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 1,191,903.00 527,620.00 380,000.00 118.42 % 830,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,197,683.00 593,160.00 519,000.00 1,010,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 10,308.00 19,099.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 500.00 1,900 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 121,306.75 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 500.00 -100 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 3,500.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 13,808.00 140,405.75 81,000.00 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,241,381.00 738,665.75 626,000.00 1,120,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 0.00 20,900.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 20,900.00 0.00 8,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 20,900.00 0.00 8,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 1,914,581.00 1,492,505.75 1,441,600.00 1,978,600

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.หมู่ที่ 1 0.00 95,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 88,000

ก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านกะทิง) 0.00 0.00 204,500.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 0.00 0.00 89,500.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านโคก
ใหม่ 0.00 0.00 0.00 249,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 0.00 0.00 0.00 171,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15 0.00 0.00 64,500.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 0.00 0.00 270,000.00 0.00 100 % 55,000
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ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 บ้านหนอง
ม่วง 0.00 0.00 0.00 168,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 0.00 96,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 0.00 0.00 181,500.00 384,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3  สายบ้านโคก
สะอาด 0.00 0.00 867,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 0.00 0.00 0.00 967,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 0.00 0.00 0.00 520,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 0.00 101,000.00 0.00 0.00 100 % 85,000

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 0.00 148,000.00 0.00 0.00 100 % 99,000

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 0.00 0.00 573,000.00 0.00 100 % 65,000

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 0.00 0.00 1,941,000.00 486,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 5 0.00 0.00 0.00 185,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนนดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 151,000

ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 14 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 2 0.00 0.00 0.00 7,800.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนนดินพร้อมปรับแต่งผิวทาง 
หมู่ที่ 3 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. หมู่ที่ 8 0.00 122,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.30 นิ้ว หมู่ที่ 9 0.00 0.00 56,500.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.พร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 15 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด 0.00 0.00 0.00 213,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 6 0.00 0.00 0.00 260,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.หมู่ที่ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ 3 0.00 0.00 29,500.00 0.00 0 % 0
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ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนก
ประสงค์ 0.00 0.00 0.00 141,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 4 นิ้ว หมู่ที่ 4 0.00 0.00 165,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างวางท่อระบาย คสล.หมู่ที่ 13 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 นิ้ว พร้อมบ่อพัก คสล
.หมู่ที่ 1

0.00 0.00 43,500.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 นิ้ว พร้อมบ่อพัก คสล
.หมู่ที่ 11

0.00 0.00 78,500.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.พร้อมบ่อ
พัก หมู่ที่ 10 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 239,000

ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.พร้อมบ่อ
พัก หมู่ที่ 9 จากบ้านนางลําพึง แก้วเตชะ
ถึงบ้านนางแจ้ง อุชื่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 447,000

ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.หมู่ที่ 10 0.00 0.00 0.00 295,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.หมู่ที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 319,000

ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า พร้อมบ่อพัก 
คสล.หมู่ที่ 4 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 263,000

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 
หมู่ที่  12 0.00 0.00 0.00 149,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 10 0.00 86,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 11 0.00 0.00 0.00 480,000.00 -100 % 0

ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 15 0.00 0.00 0.00 152,000.00 -100 % 0

ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 16 0.00 84,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่่ 9 0.00 0.00 0.00 214,000.00 -100 % 0

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 0.00 0.00 88,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 1,102,500.00 4,672,000.00 5,041,800.00 2,131,000
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รวมงบลงทุน 0.00 1,102,500.00 4,672,000.00 5,041,800.00 2,131,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 652,403.61 548,801.93 0.00 0 % 0

อุดหนุนงานขยายเขตระบบจําหน่ายแรง
ตํ่าและระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 541,715

รวมเงินอุดหนุน 0.00 652,403.61 548,801.93 0.00 541,715

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 652,403.61 548,801.93 0.00 541,715

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 1,754,903.61 5,220,801.93 5,041,800.00 2,672,715

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 3,669,484.61 6,713,307.68 6,483,400.00 4,651,315

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 281,297.00 293,880.00 350,680.00 70.24 % 597,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 43,867.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 683,830.00 697,200.00 840,600.00 2.98 % 865,680

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 84,500.00 60,480.00 45,215.00 -41.61 % 26,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 1,093,494.00 1,093,560.00 1,278,495.00 1,531,080

รวมงบบุคลากร 0.00 1,093,494.00 1,093,560.00 1,278,495.00 1,531,080

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0.00 24,000.00 18,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 24,000.00 18,000.00 47,000.00 47,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 57,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 3,100.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการการคุ้มครองดูแลและบํารุง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อมตําบลหินโคน

0.00 0.00 0.00 55,000.00 -100 % 0

โครงการบํารุงรักษาและทําความสะอาด
คลองส่งนํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบล
หินโคน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 55,000

โครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยสดเพื่อปรับ
ปรุงบํารุงดิน(แปลงสาธิต) 0.00 0.00 260,000.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการปลูกผักหวานป่าเพื่อ
สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 55,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 291,400.00 97,000.00 370,000.00 170.27 % 1,000,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 348,400.00 360,100.00 460,000.00 1,365,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 8,745.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 50,000.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 54,000.00 10,885.00 359.35 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 50 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 50,000.00 62,745.00 85,885.00 146,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 610,847.28 243,611.19 1,000,000.00 40 % 1,400,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 610,847.28 243,611.19 1,000,000.00 1,400,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,033,247.28 684,456.19 1,592,885.00 2,958,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,200

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 
3 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 28,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ Network 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 28,500.00 37,900

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 28,500.00 37,900

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 2,126,741.28 1,778,016.19 2,899,880.00 4,526,980

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 2,126,741.28 1,778,016.19 2,899,880.00 4,526,980
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 86,144.00 120,711.00 136,000.00 10.37 % 150,108

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 9,687,600.00 10,616,400.00 19.06 % 12,639,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 4,794,400.00 7,641,600.00 3.77 % 7,929,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 54,000.00 54,000.00 57,000.00 5.26 % 60,000

สํารองจ่าย 0.00 22,458.00 24,589.00 150,914.00 77.68 % 268,143

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 165,600.00 170,000.00 320,000.00 -100 % 0

ค่ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 162,000

โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 0.00 170,884.00 180,982.00 182,775.00 0.62 % 183,906

รวมงบกลาง 0.00 499,086.00 15,032,282.00 19,114,689.00 21,423,357

รวมงบกลาง 0.00 499,086.00 15,032,282.00 19,114,689.00 21,423,357

รวมงบกลาง 0.00 499,086.00 15,032,282.00 19,114,689.00 21,423,357

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 499,086.00 15,032,282.00 19,114,689.00 21,423,357

รวมทุกแผนงาน 0.00 22,542,999.23 41,566,172.07 50,417,682.00 53,862,130
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,862,130 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,165,037 บาท

งบบุคลากร รวม 7,573,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,607,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเงินเดือนละ 20,400 บาท รวมเป็นเงิน 244,800 บาท
เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
อัตราเงินเดือนละ 11,220 บาท รวมเป็นเงิน 269,280 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 1,750 บาท 
รวมเป็นเงิน 21,000 บาท ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
อัตราเดือนละ 880 บาท รวมเป็นเงิน 21,120 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 1,750 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
อัตราเดือนละ 880 บาท รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 7,200 บาท รวมเป็นเงิน 86,400 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,923,200 บาท
ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 11,220 บาท รวมเป็นเงิน 134,640 บาท 
ค่าตอบแทนรองประธานองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 9,180 บาท รวมเป็นเงิน 110,160 บาท
ค่าตอบแทนเลขานุการสภาจํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 7,200 บาท รวมเป็นเงิน 86,400 บาท 
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 30 อัตรา อัตราเดือนละ 7,200 บาท 
รวมเป็นเงิน 2,592,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

วันที่พิมพ์ : 5/10/2561  11:33:23 หน้า : 2/51



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,965,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,870,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลในสังกัดสํานักปลัด.อบต จํานวน 8 อัตรา 
ได้แก่
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
3.หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
4.นิติกร
5.นักจัดการงานทั่วไป
6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7.นักทรัพยากรบุคคล
8.เจ้าพนักงานธุรการ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ในสังกัดสํานักปลัด.อบต จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
3.หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 266,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้าง
ประจํา) จํานวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องกําหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับค่าจ้าง 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 595,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักจ้าง
ทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
1.ภารโรง
2.คนงานทั่วไป
3.พนักงานขับรถยนต์
และพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2.พนักงานขับรถยนยนต์
ตามประกาศพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 64,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักจ้างทั่วไป 
จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
1.ภารโรง
2.คนงานทั่วไป
3.พนักงานขับรถยนต์
และพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2.พนักงานขับรถยนต์
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2558
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

งบดําเนินงาน รวม 2,347,837 บาท
ค่าตอบแทน รวม 228,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจงาน 
เช่น เงินสมนาคุณเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก 
คัดเลือก พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินโคนเพื่อใช้สําหรับการประเมินความชํานาญหรือเชี่ยวชาญผล
งานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมินและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการฯที่สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลหินโคนแต่งตั้งขึ้น หรือคณะกรรมการที่มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมได้
ตามสิทธิและระเบียบกําหนด
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดสํานักปลัด อบต.
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในสังกัดสํานักปลัด อบต.
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)(สํานักปลัด อบต.)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา นายกฯ
และผู้มีสิทธิในสังกัดสํานักปลัด อบต. 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)
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ค่าใช้สอย รวม 1,319,237 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําป้ายต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายต่างๆ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 28,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เป็นไปตามหนังสือ มท. ที่ มท 0808/ ว 1536 ลว. 19 มี.ค. 2561 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาต่างๆ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่าติดตั้งไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่าธรรมเนียมการออกรางวัดที่ดิน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร-สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือเข้าปก-หนังสือ ค่า
ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่า
ธรรมเนียม และ ค่าธรรมเนียมการออกรังวัดที่ดินค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินดคีตามคําพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงติดตั้ง
ระบบแลน ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 45,000 บาท
สําหรับถัวเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆแยกตามแผนงานดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองตั้งไว้ 10,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (0111)(สํานักปลัด อบต.)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 20,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าเลี้ยง
รับรองสมาชิกสภาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0808.4/ว 1956 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป(0111)(สํานักปลัด อบต.)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตั้งไว้ 10,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ในวันสําคัญต่างๆ 
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะมหาราช วันแม่ 
วันสําคัญทางศาสนา หรือวันสําคัญอื่นๆ เป็นต้น
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป(0111)(สํานักปลัด อบต.) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน 5,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ เช่น ประดับธงตรา
สัญลักษณ์/ธงชาติ ตามอาคารสํานักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแก่  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป(00111) (สํานักปลัด อบต.)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 5 หน้า 4
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ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  
ตามความจํา เป็น  หรือค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่องการเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้
บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป(00111) (สํานักปลัด อบต.)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของผู้บริหารงานท้องถิ่น
และสมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินโคนโดยจ่ายเป็นเบี้ยค่าเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม
และสัมมนาต่างๆของผู้บริหารงานท้องถิ่นและสมาชิกสภา อบต.
และพนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (0111)(สํานักปลัด อบต.)

โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้ง จํานวน 315,840 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม 
นายก อบต.ส.อบต.นายกอบต. เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรม
บุคลากรการเลือกตั้ง รวมถึงผู้สมัครและผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศหรือคําสั่งของกกต.เช่น ระเบียบว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าจัด
พิมพ์บัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งตัวอย่าง รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าจัดพิมพ์บัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์ ทําสําเนา หนังสือ ประกาศ ระเบียบ ข้อ
กําหนด คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ค่าจัดซื้อ 
ซ่อมแซมหีบบัตรเลือกตั้ง และคูหาลงคะแนน 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักงานปลัด อบต.)
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โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ จํานวน 5,750 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการพัฒนา
สมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  
และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับเข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (0111)(สํานักปลัด อบต.)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 6 หน้า 4

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

จํานวน 391,407 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  ผู้สังเกตการณ์  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (0111)(สํานักปลัด อบต.)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 7 หน้า 5
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตําบล จํานวน 31,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 
ลงวันที่  29  มกราคม  2558  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทํา
แผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 
ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 22938  
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559  เรื่อง  ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
8)  หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1617  ลงวันที่ 16  สิงหาคม 2560  
เรื่องเผยแพร่เอกสารประเด็นคําถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1  
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256
1-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357  
ลงวันที่ 19 มกราคม 2561  เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (0111)(สํานักปลัด อบต.) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1ลําดับที่ 1 หน้า 3     
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุด 
เสียหาย หรือเสื่อมสภาพทั้งในส่วนครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องโรเนียว โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่นอาคารที่
ทําการ ฯลฯ 
และค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม 
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์และทรัพย์สินอื่น
ในส่วนที่เป็นวัสดุ ต่างๆ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด.อบต.)   

ค่าวัสดุ รวม 503,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ กระดาษไข 
หมึกโรเนียว ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ เครื่องเขียน แฟ้ม 
แผ่นป้ายต่างๆ พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถ่าน แบตตารี่ หลอดไฟ สายไฟสวิตซ์ไฟเสา
อากาศ ไฟฉาย ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั้กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขั้วหลอด รางไฟฟ้า วิทยุสื่อ
สาร เครื่องเสียง ไมโครโฟน ขาตั้ง หัวแร้งไฟฟ้าเครื่องวัดความต้านทาน
ฟ้า พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)(สํานักปลัด อบต.)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม 
ช้อน ส้อม แก้วนํ้า จานรอง นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน 
หรือการประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมสถานที่ราชการและซื้อวัสดุก่อสร้าง 
เช่น ไม้ต่างๆ นํ้ามันทาไม้ สี แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม สิ่ง เลื่อย กบใสไม้ เหล็ก
เส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก ท่อนํ้า อุปกรณ์ประปา เหล็ก ชักโครก กระจก 
และอ่างล้างหน้า พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)(สํานักปลัด อบต.)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย พร้อม
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 128,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล 
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง สารหล่อลื่น สําหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง 
รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์ รถบรรทุกนํ้าที่
ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า นํ้าเชื้อพันธุ์
สัตว์ ดอกไม้/พันธุ์ไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้า
ใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทําวัสดุอุปกรณ์ใช้เพื่อการเผยแพร่โฆษณา
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การเลือก
ตั้ง สส.สว.เช่น ไม้อัด สี พู่กัน ป้ายต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชุดดรั้ม คีย์
บอร์ด(Key Board)เมาส์(Mouse)สายเคเบิล เมนบอร์ด (Main Board)
การ์ดต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบแลน พร้อมค่าบํารุง
รักษาและซ่อมแซมฯลฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)   

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะหัว
เชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 297,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบํารุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า
สาธารณะเกินกว่าส่วนที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตําบล 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (0111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ที่ใช้ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (0111)(สํานักปลัด อบต.)
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ดวงตราไปรณีย์
และค่าบริการอื่นในการใช้บริการค่าไปรณีย์โทรเลข
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (0111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet ตําบล
ค่าต่อสัญญาค่าเช่าพื้นที่ต่ออายุโดเมนเนม ค่าสารบรรณอิเล็กทอนิกส์
และค่าสื่อสารอื่นๆ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (0111)(สํานักปลัด อบต.)

งบลงทุน รวม 218,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 218,700 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (0111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จํานวน 10,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องตัดหญ้า 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (0111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (0111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะรถนํ้าเอนกประสงค์ จํานวน 96,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะรถนํ้าเอนกประสงค์ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (0111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่อง
ยนต์ดีเซล

จํานวน 72,700 บาท

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน 
เครื่องยนต์ดีเซล
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (0111)(สํานักปลัด อบต.)

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาแอร์สํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาแอร์สํานักงาน 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (0111)(สํานักปลัด อบต.)

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสํารวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (0111)(สํานักปลัด อบต.)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีสําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีของที่ทําการปกครองอําเภอลําปลาย
มาศ ตามหนังสือที่ทําการปกครองอําเภอลําปลายมาศ ที่ บร 0518/ว 546 
ลงวันที่ 29 มิถุนายน2561
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป(00111)(สํานักปลัด อบต.)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้า 62

งานบริหารงานคลัง รวม 2,225,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,550,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,550,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,508,280 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลในสังกัดกองคลัง รวมจํานวน 5 อัตรา ได้แก่
1.ผู้อํานวยการกองคลัง
2.นักวิชาการคลัง
3.นักวิชาการเงินและบัญชี
4.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
5.เจ้าพนักงานพัสดุ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง(00113)(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล ในสังกัดกองคลัง ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1
 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง(00113)(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 675,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบ
คุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง(00113)(กองคลัง)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
ในสังกัดกองคลัง 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง(00113)(กองคลัง)       
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิ์เบิก ในสังกัดกองคลัง 
ปรากฎในแผนงานบริหารานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง(00113)(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าบอกรับ
วารสาร-สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการรับใช้ ค่า
เบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง(00113)(กองคลัง) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบล ในสังกัดกองคลังรวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินโคนโดยจ่าย
เป็นเบี้ยค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง(00113)(กองคลัง)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม
และสัมมนาต่างๆของพนักงานส่วนตําบลในสังกัดกองคลังรวมทั้งผู้ที่ได้
รับคําสั่งจากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)(กองคลัง)

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและมีฐานข้อมูล
สําหรับการบริหารงานในด้านต่งๆเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินโคนเพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 2 หน้า 3
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุด เสียหายหรือ
เสื่อมสภาพทั้งในส่วนครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโรเนียว ฯลฯ และทรัพย์สินในส่วนที่เป็นวัสดุ ต่างๆ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (0113)(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ กระดาษไข หมึก
โรเนียว ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ เครื่องเขียน แฟ้ม แผ่นป้ายต่างๆ พร้อม
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง(00113)(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล การะดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล 
เมาส์ คีย์บอร์ด โปรแกรมคอมฯ พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (0113)(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ดวงตรา ไปรณีย์และค่าบริการอื่นในการใช้
บริการไปรณีย์โทรเลข 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง(00113)(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,071,680 บาท

งบบุคลากร รวม 604,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 604,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 604,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลในสังกัด จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
1.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
(สํานักปลัด อบต.)
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งบดําเนินงาน รวม 467,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่อาสาสมัครเพื่อนค่าป่วยการชดเชยการงาน
หรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
(สํานักปลัด อบต.)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจํา นายกฯและผู้มีสิทธิในสังกัด 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
(สํานักปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
โดยจ่ายเป็นเบี้ยค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
(สํานักปลัด อบต.)   

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม
และสัมมนาต่างๆพนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
(สํานักปลัด อบต.)
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)ประจําปี 2562

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
(สํานักปลัด อบต.)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 5 หน้า 7

โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจําปี 2562 จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2562 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าป้าย 
วัสดุอุปกรณ์ในการตั้งจุดบริการประชาชน และบริการผู้สัญจรไปมา ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
(สํานักปลัด อบต.) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 6 หน้า 7

โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2562 จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ 2562 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าป้าย 
วัสดุอุปกรณ์ในการตั้งจุดบริการประชาชน และบริการผู้สัญจรไปมา ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
(สํานักปลัด อบต.)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 7 หน้า 7

โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาปีงบประมาณ 2562 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นดําเนินตามโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานศึกษา เช่นค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
(สํานักปลัด อบต.)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 8 หน้า 7
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ ชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติ
การ ของ อปพร.  ฯลฯตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
(สํานักปลัด อบต.)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง เคมีดับเพลิง ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
(สํานักปลัด อบต.)   

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 766,360 บาท

งบบุคลากร รวม 621,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 621,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 356,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวน1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์ 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลในสังกัดส่วนการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(กองการ ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 223,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 
ตามประกาศพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เช่น ค่าบอกรับวารสาร-สิ่งพิมพ์ รายปักษ์ รายสัปดาห์ 
หนังสือพิมพ์รายวัน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการรับใช้ 
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลในสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหินโคนโดยจ่ายเป็นเบี้ยค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม
และสัมมนาต่างๆของพนักงานส่วนตําบลในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุด เสียหาย 
หรือเสื่อมสภาพทั้งในส่วนครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารศูนย์เด็ก
เล็ก ฯลฯ และค่าจ้างเหมาเดินสาย
และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์และทรัพย์สินอื่นในส่วนที่เป็นวัสดุ ต่างๆ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ กระดาษไข หมึก
โรเนียว ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ เครื่องเขียน แฟ้ม พร้อมค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ในงานจัดสถานที่ 
และงานประเพณี งานพิธี ซ่อมแซมไฟฟ้าสํานักงาน ซ่อมไฟฟ้าตามถนน 
เช่น จัดซื้อหลอดไฟ โคมไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องมือสําหรับวัดค่า
ต่างๆ ทางไฟฟ้า ฟิวส์ สวิทซ์ สายไฟ เบรกเกอร์ 
พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นบันทึกข้อมูลกระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล 
เม้าท์ คีย์บอร์ด โปรแกรมคอมฯ พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)       
   

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกสะอาด จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกสะอาดเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขเป็นเงิน 5,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 2 หน้า 57

อุดหนุนโรงเรียนวัดตะขบ จํานวน 15,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนวัดตะขบเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันสารเสพติด
ในสถานศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 3 หน้า 57

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหินโคน จํานวน 15,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหินโคนเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด เป็นเงิน 15,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 4 หน้า 57 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,978,791 บาท
งบบุคลากร รวม 2,049,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,049,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,251,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
1.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสะอาด
2.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
ตามระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมากที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 718,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 
จํานวน 4 อัตรา ตามประกาศพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ 
เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมากที่ มท 0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 79,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)จํานวน 4 อัตราตามประกาศพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมากที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 1,894,621 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 737,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เช่น ค่าบอกรับวารสาร-สิ่งพิมพ์ รายปักษ์ รายสัปดาห์ 
หนังสือพิมพ์รายวัน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 149,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว)คนละ 1,700 บาท/ปี  จํานวน 88 คน เป็นเงิน 149,600 บาท 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้า 13

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
โดยจ่ายเป็นเบี้ยค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม
และสัมมนาต่างๆของพนักงานส่วนตําบล
ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 3 ศูนย์) จํานวน 431,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน จํานวน 3 ศูนย์ จํานวน 88 
คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 431,200 บาท 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 6 หน้า 14
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โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าของสมนาคุณในการอบรม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 4 หน้า 13

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุด เสียหาย 
หรือเสื่อมสภาพทั้งในส่วนครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารศูนย์เด็ก
เล็ก ฯลฯ และค่าจ้างเหมาเดินสาย
และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์และทรัพย์สินอื่นในส่วนที่เป็นวัสดุ ต่างๆ 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 1,138,821 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ กระดาษไข หมึก
โรเนียว ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ เครื่องเขียน แฟ้ม พร้อมค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซม ฯลฯปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถ่าน แบตตารี่ หลอดไฟ สายไฟสวิตซ์ไฟเสา
อากาศ ไฟฉาย ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั้กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขั้วหลอด รางไฟฟ้า วิทยุสื่อ
สาร เครื่องเสียง ไมโครโฟน ขาตั้ง หัวแร้งไฟฟ้าเครื่องวัดความต้าน
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวต่างๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 3 ศูนย์ เช่นไม้กวาด ไม้ถูพื้นไม้กวาดหยากไย่ แปรง ผงซัก
ฟอก นํ้ายาดับกลิ่น ฟองนํ้าล้างจานฯลฯ
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,078,821 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินโคนจํานวน  4 โรงเรียน  
จํานวน 475 คนคนละ 7.37   บาท จํานวน 260 วัน 
เป็นเงิน 910,195 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 5 หน้า 14

2.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
จํานวน  3 ศูนย์  จํานวน 88 คนคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน 
เป็นเงิน 168,626 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 5 หน้า  14

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมสถานที่ราชการและซื้อวัสดุก่อ
สร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํ้ามันทาไม้ สี แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม สิ่ง เลื่อย กบใส
ไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก ท่อนํ้า อุปกรณ์
ประปา เหล็ก ชักโครก กระจก และอ่างล้างหน้า ฯลฯ ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่บันทึกข้อมูล การะดาษต่อเนื่อง 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เมาส์ คีย์บอร์ด 
โปรแกรมคอมฯ พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 134,330 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 134,330 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อชั้นวางกระเป๋าเด็ก จํานวน 18,000 บาท
จัดซื้อชั้นวางกระเป๋าเด็ก ขนาด 30*120*83 ซม.
จํานวน 15 ตัวละๆ 1,200 บาท 
(เป็นรายการครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
หรือราคากลางของทางราชการ คิดราคา ณ 
จุดขายหรือตามราคามาตรฐานท้องตลาดทั่วไป)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 13 หน้า 77

จัดซื้อชั้นวางหนังสือ จํานวน 4,350 บาท
จัดซื้อชั้นวางหนังสือ ขนาด 30*120*83 ซม. 
จํานวน 3 ตัวๆละ1,450รวมเป็นเงิน 4,350 บาท
(เป็นรายการครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
หรือราคากลางของทางราชการ คิดราคา ณ 
จุดขายหรือตามราคามาตรฐานท้องตลาดทั่วไป)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 16 หน้า 77

จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น จํานวน 4,080 บาท
จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น ขนาด 60*60 ซม.จํานวน 12 ตัวละๆ 340 บาท
รวมเป็นเงิน 4,080 บาท
(เป็นรายการครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
หรือราคากลางของทางราชการ คิดราคา ณ 
จุดขายหรือตามราคามาตรฐานท้องตลาดทั่วไป)
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 15 หน้า 77 
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ติดตั้งมุ้งลวด เหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด จํานวน 42,000 บาท

โครงการต่อเติมเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวดอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาดหมู่ที่ 3 ตําบลหินโคน
 อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
งานก่อสร้างประกอบด้วย เหล็กแบน 4 หุน จํานวน 186 เส้น 
สีนํ้ามันกันสนิม 2 ลิตร ทินเนอร์ 2 กระป๋อง งานมุ้งลวด 
ขนาด 1.65x3.20 เมตร. จํานวน 2 ชุด ขนาด 1.65x2.10 เมตร
จํานวน 4 ชุด ขนาด 1.65x1.60 เมตร จํานวน 2 ชุด 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 7 หน้า 14

ติดตั้งมุ้งลวดศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน จํานวน 53,000 บาท
โครงการต่อเติมมุ้งลวดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินโคน 
หมู่ที่ 5 ตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จํานวน 4 ชุด ขนาด 1.70x2.05 เมตร จํานวน 2 ชุดงานมุ้งลวด 
ขนาด 1.20x2.80 เมตร จํานวน 14 ชุด ขนาด 1.20x1.80
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1ลําดับที่ 8 หน้า 14

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 12,900 บาท

จัดซื้อเครื่อปริ้นเตอร์ จํานวน 3 เครื่องๆละ 4,300 บาท 
เป็นเงิน 12,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 14 หน้า 77
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,900,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,900,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน จํานวน 1,900,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน 
จํานวน 4 โรงเรียนเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน  
จํานวน 475 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 1,900,000
 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 5 หน้า 58

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,033,020 บาท

งบบุคลากร รวม 637,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 637,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 435,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 อัตรา 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม )

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จํานวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 153,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ 
เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 6,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2558
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 396,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม )

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ
ของพนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุด เสียหาย 
หรือเสื่อมสภาพทั้งในส่วนครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพ่นยุง ฯลฯ 
และทรัพย์สินอื่นในส่วนที่เป็นวัสดุ ต่างๆ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 311,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล 
นํ้ามันเบนซิน สําหรับเครื่องพ่นหมอกควัน 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 250,000 บาท
- ค่าทรายกําจัดลูกนํ้า ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทราย
กําจัดลูกนํ้าตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

- ค่านํ้ายาเคมีเครื่องพ่นหมอกควันกําจัดยุง ตั้งไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ายาเคมีเครื่องพ่นหมอกควันกําจัดยุง และแมลง 
ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 - ค่าวัคซีนยาคุมกําเนิดสุนัขและแมวพร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนยาคุมกําเนิดสุนัขและแมวพร้อมอุปกรณ์ เช่น ค่า
ยา วัคซีน ค่าอุปกรณ์ เช่น เข็มฉีดยา ถุงมือ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทําวัสดุอุปกรณ์ใช้เพื่อการเผยแพร่โฆษณา
ประชาสัมพันธ์เช่น ไม้อัด สี พู่กัน ป้ายต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,444,370 บาท

งบบุคลากร รวม 1,045,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,045,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 883,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลในสังกัดกองสวัสดิการสังคม จํานวน 3
 อัตรา ได้แก่
1.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
2.นักพัฒนาชุมชน
3.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 5/10/2561  11:33:23 หน้า : 29/51



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลในสังกัดกองสวัสดิการสังคม 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2559 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศ พนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป 
ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2558
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
(กองสวัสดิการสังคม)   

งบดําเนินงาน รวม 348,450 บาท
ค่าใช้สอย รวม 268,450 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร-สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือเข้าปก-หนังสือ 
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียม 
และ ค่าธรรมเนียมการออกรังวัดที่ดินค่าบริการรับใช้ 
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินดคีตามคําพิพากษา
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงติดตั้งระบบแลน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของและพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
โดยจ่ายเป็นเบี้ยค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม
และสัมมนาต่างๆพนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการอบรมการทําพานบายศรี จํานวน 33,775 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ เช่น  ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0891.4/ว1659 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
(กองสวัสดิการสังคม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 3 หน้า 16

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จํานวน 16,275 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ เช่น  ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0891.4/ว1659 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
(กองสวัสดิการสังคม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 5 หน้า 17

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุุคคลใน
ครอบครัว

จํานวน 12,275 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ เช่น  ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0891.4/ว1659 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
(กองสวัสดิการสังคม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 5 หน้า 17 

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 55,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ เช่น  ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0891.4/ว1659 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
(กองสวัสดิการสังคม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 6 หน้า 17
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โครงการอบรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จํานวน 16,025 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ เช่น  ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0891.4/ว1659 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
(กองสวัสดิการสังคม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 2 หน้า 16

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานักงาน 
เช่น กระดาษ แฟ้ม กาว ซอง ไม้บรรทัด กรรไกร ที่เจาะกระดาษ 
ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเขียน ใบเสร็จรับเงิน ใบมีดคัตเตอร์ สมุด 
หนังสือทะเบียนรับ - ส่ง แผ่นป้ายต่างๆ 
พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานักงาน 
เช่น กระดาษ แฟ้ม กาว ซอง ไม้บรรทัด กรรไกร ที่เจาะกระดาษ ลวดเย็บ
กระดาษ เครื่องเขียน ใบเสร็จรับเงิน ใบมีดคัตเตอร์ สมุด 
หนังสือทะเบียนรับ - ส่ง แผ่นป้ายต่างๆ
พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นบันทึกข้อมูลกระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล 
เม้าท์ คีย์บอร์ด โปรแกรมคอม พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
(กองสวัสดิการสังคม)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศ จํานวน 40,000 บาท
อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศ จํานวน 40,000 บาท 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศ
ในการออกหน่วยรับบริการรับบริจาดโลหิต อวัยวะและดวงตา 
ตามหนังสือสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศ 
ที่ กช ลปม.20/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
(กองสวัสดิการสังคม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 9 หน้า 60
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อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและห้ความช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 
ตามหนังสือสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
ที่ ลช.3032 /2561 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
(กองสวัสดิการสังคม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 10 หน้า 60

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 419,640 บาท

งบบุคลากร รวม 299,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 299,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 299,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
แก่พนักงานส่วนตําบลในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตําแหน่งนักสันทนาการ จํานวน 1 อัตราตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6)
ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
โดยจ่ายเป็นเบี้ยค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม
และสัมมนาต่างๆของพนักงานส่วนตําบล
ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรวม
ทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน 
ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 44,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 44,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกสะอาด จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกสะอาดเพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เป็นเงิน 10,000 บาท 
ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00261)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 6 หน้า 59

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโคกสะอาด จํานวน 4,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกสะอาดเพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการเดินทางไกลลูกเสือสํารอง เป็นเงิน 4,000 บาท 
ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00261)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 7 หน้า 59

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหินโคน จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหินโคนเพื่อจ่ายเป็น
ค่าโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นเงิน 30,000 บาท 
ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00261)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1ลําดับที่ 8 หน้า 59
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 145,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งทีมกีฬา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 
และเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างถ่ายรูป ประวัตินักกีฬา ค่าเครื่องแต่งกาย 
ค่ายา และเวชภัณฑ์ อาหารบํารุงร่างกาย ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการเก็บตัวฝึกซ้อม และส่งนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ(00262)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 2 หน้า 20   

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"หินโคนคัพ" จํานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
 "หินโคนคัพ"ประจําปี 2562 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้าร่วมในพิธี กรรมการ และเจ้าหน้าที่ 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทําเหรียญรางวัลนักกีฬา กองเชียร์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าจ้างมหรสพ 
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้า 20

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 11,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,300 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,300 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการลอยกระทง จํานวน 1,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการลอยกระทง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 5 หน้า 20
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 
ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ 
ที่ บร 0023.24/ว 506 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 11 หน้า 61

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,978,600 บาท

งบบุคลากร รวม 858,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 858,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 668,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลในสังกัดกองช่าง จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
1.ผู้อํานวยกองช่าง
2.นายช่างโยธา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงาน 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยกองช่าง จํานวน 1 อัตรา 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)
(กองช่าง)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 124,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
ตามประกาศพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)
(กองช่าง)     
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ
(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2558
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)
(กองช่าง)     

งบดําเนินงาน รวม 1,120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ในสังกัดกองช่าง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)(กองช่าง)   

ค่าใช้สอย รวม 1,010,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร-สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือเข้าปก-หนังสือ 
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียม 
และ ค่าธรรมเนียมการออกรังวัดที่ดินค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินดคีตามคําพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ติดตั้งระบบแลน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
ในสังกัดกองช่างให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินโคนโดยจ่ายเป็นเบี้ยค่าเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)(กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม
และสัมมนาต่างๆของพนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)(กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 830,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุด เสียหาย 
หรือเสื่อมสภาพทั้งในส่วนครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโรเนียว ฯลฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เช่น ถนน สะพาน อาคารสิ่งปลูกสร้าง ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 
และทรัพย์สินอื่นในส่วนที่เป็นวัสดุ ต่างๆ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)
(กองช่าง)       

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ กระดาษไข 
หมึกโรเนียว ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ เครื่องเขียน แฟ้ม 
แผ่นป้ายต่างๆ พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)(กองช่าง)   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ในงานจัดสถานที่
และงานประเพณี งานพิธี ซ่อมแซมไฟฟ้าสํานักงาน 
ซ่อมไฟฟ้าตามถนน เช่น จัดซื้อหลอดไฟ โคมไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า 
เครื่องมือสําหรับวัดค่าต่างๆ ทางไฟฟ้า ฟิวส์ สวิทซ์ สายไฟ เบรกเกอร์ 
พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)(กองช่าง)   

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมสถานที่ราชการและซื้อวัสดุก่อสร้าง
เช่น ไม้ต่างๆ นํ้ามันทาไม้ สี แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม สิ่ง เลื่อย กบใสไม้ เหล็ก
เส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก ท่อนํ้า อุปกรณ์ประปา เหล็ก ชักโครก กระจก 
และอ่างล้างหน้า พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(00311)(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล 
เม้าท์ คีย์บอร์ด โปรแกรมคอมฯ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)(กองช่าง)
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,672,715 บาท
งบลงทุน รวม 2,131,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,131,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 จํานวน 88,000 บาท
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 
บ้านโคกใหม่  ตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จากสามแยกเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนายบุญมี สัวรัมย์
ขนาดกว้าง 2 เมตร.ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน (00312)(กองช่าง)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 56 หน้า 38

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 จํานวน 55,000 บาท
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 
บ้านหนองม่วง  ตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จากบ้านนายมานพ แก้วมะดัน ถึงบ้านนางกุหลาบ
ขนาดกว้าง 4 เมตร.ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน (00312)(กองช่าง)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 75 หน้า 45

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 จํานวน 85,000 บาท
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านหัวสะพาน
ตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จากบ้านนางวรรณา ประเสริฐชาติถึงบ้านนางอํานวย สาลีกูล
ขนาดกว้าง 3 เมตร.ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน (00312)(กองช่าง)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 20 หน้า 27

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 จํานวน 99,000 บาท
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านหินโคน
ตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จากบ้านนายเขื่อน ชนะชัย ถึงบ้านนายธนพงษ์ ภูมิสาคู
ขนาดกว้าง 3 เมตร.ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน (00312)(กองช่าง)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1ลําดับที่ 25 หน้า 28

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 จํานวน 65,000 บาท
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านโนนงิ้ว 
ตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จากถนนเชื่อมต่อทางสาธารณะถึงบ้านนายลําเทียน อ่อนศรี
ขนาดกว้าง 3 เมตร.ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน (00312)(กองช่าง)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1ลําดับที่ 30 หน้า 30
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ก่อสร้างถนนดิน จํานวน 151,000 บาท
ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 11 บ้านโคกสะอาดน้อย 
ตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จากศาลปู่ตาถึงที่สาธารณะ
ขนาดกว้าง 5 เมตร.ยาว 340 เมตร สูง 1.10 เมตร
พร้อมวางท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 21 ท่อน
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน (00312)(กองช่าง)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 48 หน้า 35

ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.หมู่ที่ 5 จํานวน 200,000 บาท
ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะครอง  
ตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จากบ้านนายสมัน แมนรัมย์ถึงศาลตาปู่
รางระบายนํ้ารูปตัววี ปากบนกว้าง 0.35 เมตร 
ก้นล่างกว้าง 0.20 เมตร ลึก0.22 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พร้อมวางท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จํานวน 100 ท่อน 
ความยาวรวม 1,150 เมตร
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน (00312)(กองช่าง)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 14 หน้า 25

ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 จํานวน 239,000 บาท
ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาอยู่  
ตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จากบ้านนายพัด ดวงจิตต์ถึงบ้านนายคําจันทร์ สีดางาม
วางท่อ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาด 1.00x1.00x0.80x0.10 เมตร จํานวน  19 บ่อ 
ความยาวรวม 199 เมตร 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน (00312)(กองช่าง)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 43 หน้า 34

ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 จากบ้านนางลําพึง แก้ว
เตชะถึงบ้านนางแจ้ง อุชื่น

จํานวน 447,000 บาท

ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.พร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาจํ่า ตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จากบ้านนางลําพึง แก้วเตชะถึงบ้านนางแจ้ง อุชื่น
ปริมาณงานวางท่อระบายนํ้า คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00x0.80x0.10 เมตร 
จํานวน 45 บ่อ ความยาวรวม 278 เมตร
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน (00312)(กองช่าง)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 39 หน้า 32
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ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.หมู่ที่ 2 จํานวน 319,000 บาท
ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.หมู่ที่ 2 บ้านโคกสนวน  
ตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จากบ้านนายสมศรี สบายใจถึงนานายบุญสูง เวฬุวนารักษ์
วางท่อระบายนํ้า คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00x0.80x0.10 เมตร 
จํานวน 30 บ่อ ความยาวรวม 304 เมตร 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน (00312)(กองช่าง)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 3 หน้า 21

ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 4 จํานวน 263,000 บาท
ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก คสล.
หมู่ที่ 4 บ้านตะขบ  ตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จากบ้านนางสมัย การเพียร ถึงวัดบ้านตะขบ
ปริมาณงานวางท่อระบายนํ้า คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00x0.80x0.10 เมตร 
จํานวน 23 บ่อ ความยาวรวม 243 เมตร
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน (00312)(กองช่าง)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 9 หน้า 23

โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก จํานวน 70,000 บาท
ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านคลองประดู่  ตําบลหินโคน อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์จากนานางพุฒ ชินโครตถึงนานางบัวรอง โสภิ
พันธ์
ขนาดกว้าง 2 เมตร.ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน (00312)(กองช่าง)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 71 หน้า 43

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K) จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยแบบปรับค่าได้ 
ตามโครงการหมู่ที่ 2- หมู่ที่ 16 ตามหนังสือ กค(กวจ)0405.2/ว 110 
ลงวันที่  5 มีนาคม 2561  เรื่องซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการกําหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) คํานวณร้อยละ 4  
ของโครงการก่อสร้าง 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน (00312)(กองช่าง

งบเงินอุดหนุน รวม 541,715 บาท
เงินอุดหนุน รวม 541,715 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนงานขยายเขตระบบจําหน่ายแรงตํ่าและระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน จํานวน 541,715 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจําหน่ายแรงตํ่า
และระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ 
ที่ มท 5305.32/ ลปม.20067/2561 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) (กองช่าง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 4,526,980 บาท

งบบุคลากร รวม 1,531,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,531,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 597,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานส่วนตําบลในสังกัดกองส่งเสริมการเกษตร
จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
1.ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร
2.เจ้าพนักงานธุรการ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงาน
ในสังกัดส่วนส่งเสริมการเกษตร 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร จํานวน 1 อัตรา 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 865,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
1.คนงานเครื่องสูบนํ้า
2.คนงานทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดนํ้า 
จํานวน 4 อัตราตามประกาศพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ 
เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักจ้างทั่วไป 
จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
1.คนงานเครื่องสูบนํ้า
2.คนงานทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดนํ้า
จํานวน 2 อัตราตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2558
ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)
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งบดําเนินงาน รวม 2,958,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน
ในสังกัดกองส่งเสริมเกษตร 
ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้
แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ์
ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าใช้สอย รวม 1,365,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าบอกรับวารสาร-สิ่งพิมพ์ รายปักษ์ รายสัปดาห์ 
หนังสือพิมพ์รายวัน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการรับใช้ 
ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินโคนโดยจ่ายเป็นเบี้ย
ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม
และสัมมนาต่างๆของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)
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โครงการบํารุงรักษาและทําความสะอาดคลองส่งนํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งนํ้าดาด
คอนกรีต ถากถางวัชพืช ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0890.3/ว 1957 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 5 หน้า 55 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบลหินโคน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ ค่าจ้างเหมา 
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 4283 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1ลําดับที่ 6 หน้าที่ 55
 

 

 

 

 

 

วันที่พิมพ์ : 5/10/2561  11:33:24 หน้า : 44/51



โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จํานวน 55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ ค่าจ้างเหมา 
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 4283 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1ลําดับที่ 1 หน้าที่ 54 

โครงการส่งเสริมการปลูกผักหวานป่าเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2196 
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559
ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1ลําดับที่ 4 หน้าที่ 44  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุดเสียหาย 
หรือเสื่อมสภาพทั้งในส่วนของวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ 
โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯและรวมถึงการจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า
ทั้ง 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีตะขบ สถานีกระทิง 
สถานีโคกสะอาด สถานีโคกสะอาด 2 สถานีโคกใหม่ 
ซึ่งได้รับการถ่ายโอนตามภารกิจจากกรมชลประทาน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ซ่อมแซมดาดคอนกรีต 
ระบบไฟฟ้า ท่อส่งนํ้า ทําความสะอาดโดยการตัดหญ้า 
ถางป่าบริเวณพื้นที่คลองส่งนํ้า ฯลฯ เป็นต้น 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าวัสดุ รวม 146,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม กาว ซอง ไม้บรรทัด กรรไกร ที่เจาะ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเขียน ใบเสร็จรับเงิน ใบมีด
คัตเตอร์ สมุด หนังสือทะเบียนรับ - ส่ง แผ่นป้ายต่างๆ พร้อมค่าบํารุง
รักษาและซ่อมแซม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น จัดซื้อหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า ฟิวส์ สวิทซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟฟ้า อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)   
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซ่อมแซมสถานที่ราชการและซื้อวัสดุก่อสร้าง
เช่น ไม้ต่างๆนํ้ามันทาไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทรายอิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกาสี ตะปูค้อน คีมจอง เสียม สิ่ง เลื่อย กบไสไม้ เหล็ก
เส้น เครื่องวัดขนาดเล็กท่อนํ้า อุปกรณ์ประปา เหล็ก ข
ชักโครก กระจก และอ่างล้างหน้า พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า นํ้าเชื้อพันธุ์
สัตว์ ดอกไม้/พันธุ์ไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก 
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้เพื่อการเผยแพร่โฆษณาประชา
สัมพันธ์ หรือใช้ในการจัดสถานที่ จัดพิธีการต่างๆ เช่น ไม้อัด สี พู่กัน 
ป้ายต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) 
งานส่งเสริมการเกษตร(00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นดิสเก็ต 3.5 แผ่นซีดี ปลั๊กคอมพิวเตอร์ เม้าส์แผ่นรองเม้าส์ 
นํ้ายาทําความสะอาดคอมพิวเตอร์ Handy Drive หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมมโมรี่ชิป 
พร้อมค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบํารุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้า 
คลองส่งนํ้าพลังไฟฟ้าส่วนที่ราชการออกให้เกษตรกรร้อยละเจ็ดสิบ 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร)
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งบลงทุน รวม 37,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3,200 บาท
1.จัดซื้อเก้าอี้ทํางาาน ประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับต้น 
จํานวน 1 ตัว ราคา 2,000 บาท
(เป็นรายการครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
หรือราคากลางของทางราชการ คิดราคา ณ 
จุดขายหรือตามราคามาตรฐานท้องตลาดทั่วไป)
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1ลําดับที่ 21 หน้าที่ 78

2.จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาาน 
จํานวน 1 ตัว ราคา 1,200 บาท
(เป็นรายการครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
หรือราคากลางของทางราชการ คิดราคา ณ 
จุดขายหรือตามราคามาตรฐานท้องตลาดทั่วไป)
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1ลําดับที่ 22 หน้าที่ 78

 

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2,800 บาท
จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ชุด ราคา 2,800 บาท
(เป็นรายการครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
หรือราคากลางของทางราชการ คิดราคา ณ 
จุดขายหรือตามราคามาตรฐานท้องตลาดทั่วไป)
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1ลําดับที่ 1 หน้าที่ 54 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท

 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1ลําดับที่ 17 หน้าที่ 78 
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 10,000 บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network 
ราคา 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี 2561
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1ลําดับที่ 19 หน้าที่ 78 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,900 บาท
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี 2561
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)(กองส่งเสริมการเกษตร) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1ลําดับที่ 18 หน้าที่ 78

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,423,357 บาท

งบกลาง รวม 21,423,357 บาท
งบกลาง รวม 21,423,357 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,108 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่ลูกจ้าง
หรือพนักงานจ้างผู้ประกันตน ตามอัตราที่ระเบียบ กฏหมายกําหนด 
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่มท 0809.4/ว 1326 
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
พระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท.และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,639,600 บาท
เพื่อจ่ายให้ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่
จํานวน 1,603 คนๆละ 600,700,800,1,000 บาท ต่อเดือน 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2561 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง (00411)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 22 หน้า 73

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 7,929,600 บาท
เพื่อจ่ายให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพได้รับการช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่
จํานวน 826 คนละๆ 800 บาทต่อเดือน 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง (00411)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 24 หน้า 73

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายให้ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว
และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง 
ขาดผู้อปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
จํานวน 10 คนๆละ 500 บาท ต่อเดือน 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง (00411)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 23 หน้า 73

สํารองจ่าย จํานวน 268,143 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน
แต่มิได้ตั้งงบประมาณไว้และหากไม่ดําเนินการโดยเร็ว
อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้
หรือเป็นกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดคิดมาก่อน เช่นการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยหนาว ภัยธรรมชาติต่างๆ ซ่อมแซมสาธารณูปโภคหรือสํารองไว้
ในกิจการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
. 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ
และการรักษาระดับปฐมภูมิ โดยสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง (00411)
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โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง (00411)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปลงศพกรณีพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปที่เสียชีวิต
ระหว่างการปฏิบัติราชการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง (00411)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 183,906 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น
(ก.บ.ท.)ตามอัตราที่กําหนดโดยองค์การบริหารส่วนตําบล
คํานวณจากงบประมาณการรายรับในอัตราร้อยละ 1 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 28 
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และ ที่ มท 0808.5/ว 2305 
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง (00411)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่ากองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น

162,000

โครงการเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

20,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 150,108

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,639,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

183,906

สํารองจ่าย 268,143

เบี้ยยังชีพคนพิการ 7,929,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 865,680 124,200 108,000 153,240 942,120

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 26,400 24,000 12,000 6,180 79,920

เงินเดือนพนักงาน 597,000 668,400 299,640 883,920 435,600 1,607,160 604,680

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่ากองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น

162,000

โครงการเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

20,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 150,108

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,639,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

183,906

สํารองจ่าย 268,143

เบี้ยยังชีพคนพิการ 7,929,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,923,200 2,923,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 595,920 2,789,160

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 64,500 213,000

เงินเดือนพนักงาน 4,378,680 9,475,080
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 20,000 3,000 7,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 5,000 100,000 5,000 30,000 70,000

ค่าจัดทําป้ายต่างๆ

ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาต่างๆ

ค่าติดตั้งไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมการ
ออกรางวัดที่ดิน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมแก่
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินโคน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 266,760 266,760

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 420,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 85,000

ค่าเบี้ยประชุม 50,000 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

130,000 230,000

ค่าเช่าบ้าน 138,000 216,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 80,000 290,000

ค่าจัดทําป้ายต่างๆ 20,000 20,000

ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 28,800 28,800

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา 5,000 5,000

ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาต่างๆ 10,000 10,000

ค่าติดตั้งไฟฟ้า 60,000 60,000

ค่าธรรมเนียมการ
ออกรางวัดที่ดิน 20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 45,000 45,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมแก่
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินโคน

1,000 1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าจัดการเรียนการส
อน 149,600

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
ทีมนักกีฬา 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 30,000 15,000 30,000 15,000 50,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 20,000 50,000 25,000 80,000 20,000 80,000 20,000

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจํานวน 3 
ศูนย์)

431,200

โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชน

27,000

โครงการค่าใช้จ่าย
สําหรับการเลือกตั้ง

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด"หินโคนคัพ"

140,000

โครงการบํารุงรักษา
และทําความสะอาด
คลองส่งนํ้าสถานีสูบนํ้า
ด้วยไฟฟ้า

120,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในตําบลหิน
โคน

100,000

โครงการปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาสมรรถนะผู้
ปฏิบัติงานด้าน
สารบรรณ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

5,000 5,000

ค่าจัดการเรียนการส
อน 149,600

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
ทีมนักกีฬา 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 200,000 360,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 300,000 595,000

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจํานวน 3 
ศูนย์)

431,200

โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชน

27,000

โครงการค่าใช้จ่าย
สําหรับการเลือกตั้ง 315,840 315,840

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด"หินโคนคัพ"

140,000

โครงการบํารุงรักษา
และทําความสะอาด
คลองส่งนํ้าสถานีสูบนํ้า
ด้วยไฟฟ้า

120,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในตําบลหิน
โคน

100,000

โครงการปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาสมรรถนะผู้
ปฏิบัติงานด้าน
สารบรรณ

5,750 5,750
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน (อป
พร.)ประจําปี 2562

150,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้
บริหารสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป
โครงการเพิ่มพื้นที่สี
เขียว 55,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจําปี 
2562

10,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
ประจําปี 2562

10,000

โครงการลอยกระทง 1,300

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักหวานป่าเพื่อ
สร้างอาชีพและรายได้
ให้แก่ชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

55,000

โครงการอบรมการทํา
พานบายศรี 33,775

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับตําบล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน (อป
พร.)ประจําปี 2562

150,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้
บริหารสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป

391,407 391,407

โครงการเพิ่มพื้นที่สี
เขียว 55,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจําปี 
2562

10,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
ประจําปี 2562

10,000

โครงการลอยกระทง 1,300

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักหวานป่าเพื่อ
สร้างอาชีพและรายได้
ให้แก่ชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

55,000

โครงการอบรมการทํา
พานบายศรี 33,775

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับตําบล

31,440 31,440
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัย
รุ่น

16,275

โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและ
บุุคคลในครอบครัว

12,275

โครงการอบรมป้องกัน
และระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษาปีงบ
ประมาณ 2562

50,000

โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 55,100

โครงการอบรมสิ่ง
ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือ
ใช้

16,025

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,000,000 830,000 20,000 20,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 60,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 10,000 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 250,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,078,821

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 60,000 50,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 1,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000 20,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัย
รุ่น

16,275

โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและ
บุุคคลในครอบครัว

12,275

โครงการอบรมป้องกัน
และระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษาปีงบ
ประมาณ 2562

50,000

โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 55,100

โครงการอบรมสิ่ง
ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือ
ใช้

16,025

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 130,000 2,015,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 180,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 58,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 128,600 188,600

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 45,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 250,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,078,821

วัสดุการเกษตร 30,000 80,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 24,000

วัสดุสํานักงาน 145,000 230,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า 1,400,000 15,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 3,200

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 2,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 16,000

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 12,900

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ 
Network

10,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 5,900

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อชั้นวางกระเป๋า
เด็ก 18,000

จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 4,350

จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น 4,080

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ติดตั้งมุ้งลวด เหล็กดัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกสะอาด

42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 120,000 120,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 12,000 12,000

ค่าไฟฟ้า 150,000 1,565,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 3,200

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 2,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 16,000

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 12,900

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ 
Network

10,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 5,900

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อชั้นวางกระเป๋า
เด็ก 18,000

จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 4,350

จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น 4,080

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ติดตั้งมุ้งลวด เหล็กดัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกสะอาด

42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ติดตั้งมุ้งลวดศุนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลหิน
โคน

53,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมบํารุง
รักษาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
เครื่องตัดหญ้า

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
เครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าซ่อมแซมบํารุง
รักษายานพาหนะรถ
นํ้าเอนกประสงค์

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ยานพาหนะรถยนต์
บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 
ตัน เครื่องยนต์ดีเซล
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
แอร์สํานักงาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 13 88,000

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 16 55,000

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 6 85,000

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 7 99,000

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 8 65,000

ก่อสร้างถนนดิน 151,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
คสล.หมู่ที่ 5 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ติดตั้งมุ้งลวดศุนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลหิน
โคน

53,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมบํารุง
รักษาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

10,000 10,000

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
เครื่องตัดหญ้า 10,000 10,000

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
เครื่องถ่ายเอกสาร 10,000 10,000

ค่าซ่อมแซมบํารุง
รักษายานพาหนะรถ
นํ้าเอนกประสงค์

96,000 96,000

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ยานพาหนะรถยนต์
บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 
ตัน เครื่องยนต์ดีเซล

72,700 72,700

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
แอร์สํานักงาน 20,000 20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 13 88,000

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 16 55,000

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 6 85,000

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 7 99,000

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 8 65,000

ก่อสร้างถนนดิน 151,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
คสล.หมู่ที่ 5 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบาย
นํ้า คสล.พร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 10

239,000

ก่อสร้างวางท่อระบาย
นํ้า คสล.พร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 9 จากบ้านนางลํา
พึง แก้วเตชะถึงบ้าน
นางแจ้ง อุชื่น

447,000

ก่อสร้างวางท่อระบาย
นํ้า คสล.หมู่ที่ 2 319,000

ก่อสร้างวางท่อระบาย
นํ้า พร้อมบ่อพัก คสล
.หมู่ที่ 4

263,000

โครงการปรับปรุงถนน
โดยลงหินคลุก 70,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา(ค่า K) 50,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

การประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนงานขยายเขต
ระบบจําหน่ายแรงตํ่า
และระบบไฟฟ้า
สาธารณะหมู่บ้าน

541,715

อุดหนุนสํานักงานกิ่ง
กาชาดอําเภอลําปลาย
มาศ

40,000

อุดหนุนสํานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้ง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบาย
นํ้า คสล.พร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 10

239,000

ก่อสร้างวางท่อระบาย
นํ้า คสล.พร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 9 จากบ้านนางลํา
พึง แก้วเตชะถึงบ้าน
นางแจ้ง อุชื่น

447,000

ก่อสร้างวางท่อระบาย
นํ้า คสล.หมู่ที่ 2 319,000

ก่อสร้างวางท่อระบาย
นํ้า พร้อมบ่อพัก คสล
.หมู่ที่ 4

263,000

โครงการปรับปรุงถนน
โดยลงหินคลุก 70,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา(ค่า K) 50,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

การประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ

15,000 15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนงานขยายเขต
ระบบจําหน่ายแรงตํ่า
และระบบไฟฟ้า
สาธารณะหมู่บ้าน

541,715

อุดหนุนสํานักงานกิ่ง
กาชาดอําเภอลําปลาย
มาศ

40,000

อุดหนุนสํานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้ง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการจัด
งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
งานพิธี

อุดหนุนโรงเรียนใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินโคน

1,900,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
โคกสะอาด 10,000 5,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
ตะขบ 15,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
บ้านโคกสะอาด 4,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
บ้านหินโคน 30,000 15,000

รวม 21,423,357 4,526,980 4,651,315 575,940 1,444,370 1,033,020 6,745,151 1,071,680
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการจัด
งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
งานพิธี

10,000 10,000

อุดหนุนโรงเรียนใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินโคน

1,900,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
โคกสะอาด 15,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
ตะขบ 15,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
บ้านโคกสะอาด 4,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
บ้านหินโคน 45,000

รวม 12,390,317 53,862,130
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