
ประมาณการ อุตสาหกรรม

และการโยธา

รายจ่าย

งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายการเมือง งบประมาณ 2,743,920.00       1,780,515.00    1,780,515.00       
เงินเดือนฝ่ายประจ า งบประมาณ 9,906,600.00       4,210,531.00    966,729.00     602,400.00       795,164.00        -               -              6,574,824.00       

-                      
งบด าเนินการ คา่ตอบแทน งบประมาณ 853,042.00          127,143.00      42,000.00    35,200.00       3,000.00           38,548.00          -               -              245,891.00          

คา่ใชส้อย งบประมาณ 5,352,208.00       920,653.88      19,050.00    407,985.00     24,830.00         158,951.00        50,940.00     412,498.00   -                 123,925.00  60,800.00     2,179,632.88       
คา่วสัดุ งบประมาณ 2,820,187.00       237,146.00      -              588,359.04       -                   77,187.00          -                 -              2,568.00       905,260.04          
คา่สาธารณูปโภค  งบประมาณ 631,000.00          197,567.18      35,141.50       -                    -              67,549.19     300,257.87          

งบลงทุน คา่ครุภณัฑ์ งบประมาณ 542,350.00          276,500.00      -              -                  -                    -              276,500.00          
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                   25,800.00         -                    25,800.00            

คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง งบประมาณ 3,960,000.00       -                   -                   -                      
รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน - 25,000.00            -                      
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 2,605,000.00       -                   1,433,000.00    85,773.50          1,518,773.50       
งบกลาง งบกลาง งบประมาณ 10,560,693.00     7,992,621.00    7,992,621.00       

-                   -                      
รวมรายจ่าย -                           -                          40,000,000.00            7,750,056.06         61,050.00        3,492,214.54        630,230.00       1,155,623.50         50,940.00     412,498.00        -                        123,925.00    130,917.19         7,992,621.00         21,800,075.29          

(นางจนัทร์จิรา  เทวา)
ผูอ้  านวยการกองคลงั

(นายอ านวย   ทนสระน้อย) (นายสุริยะ  เลียนอยา่ง)
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงนิรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที ่ 1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที ่ 30  มิถุนายน   2562

งบ หมวด
บริหารงาน

ทัว่ไป

รักษาความ

สงบ
การศึกษา งบกลางแหล่งเงิน รวมการพาณิชย์สังคมสงเคราะห์ เคหะและชุมชน

สร้างความ

เข้มแขง็ของ

ชุมชน

ศาสนาและ

วฒันธรรม
สาธารณสุข



ประมาณการ อุตสาหกรรม

และการโยธา

รายจ่าย

งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายการเมือง งบประมาณ 2,743,920.00       581,820.00      581,820.00          

เงินเดือนฝ่ายประจ า งบประมาณ 9,906,600.00       1,429,128.00    317,846.00     202,380.00       291,035.00        -               -              2,240,389.00       

-                      

งบด าเนินการ คา่ตอบแทน งบประมาณ 853,042.00          62,643.00        21,000.00    13,000.00       1,700.00           20,548.00          -               -              118,891.00          

คา่ใชส้อย งบประมาณ 5,352,208.00       217,309.75      8,750.00      98,400.00       520.00              34,120.00          15,000.00     403,598.00   -                 90,000.00    18,000.00     885,697.75          

คา่วสัดุ งบประมาณ 2,820,187.00       90,635.00        -              118,520.84       -                   1,895.00            -                 -              2,568.00       213,618.84          

คา่สาธารณูปโภค  งบประมาณ 631,000.00          71,969.95        12,821.23       -                    -              29,626.98     114,418.16          

งบลงทุน คา่ครุภณัฑ์ งบประมาณ 542,350.00          41,300.00        -              -                  -                    -              41,300.00            

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                   -                   -                    -                      

คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง งบประมาณ 3,960,000.00       -                   -                   -                      

รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน - 25,000.00            -                      

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 2,605,000.00       -                   453,000.00       14,686.51          467,686.51          

งบกลาง งบกลาง งบประมาณ 10,560,693.00     2,669,632.00    2,669,632.00       

-                   -                      

รวมรายจ่าย -                           -                          40,000,000.00            2,494,805.70         29,750.00        1,013,588.07        204,600.00       362,284.51            15,000.00     403,598.00        -                        90,000.00      50,194.98     2,669,632.00         7,333,453.26            

(นางจนัทร์จิรา  เทวา)

ผูอ้  านวยการกองคลงั

รวม

(นายอ านวย   ทนสระน้อย) (นายสุริยะ  เลียนอยา่ง)

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงนิรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที ่ 1  เมษายน  2562  ถึงวันที ่ 30  มิถุนายน   2562

งบ หมวด แหล่งเงิน
บริหารงาน

ทัว่ไป

รักษาความ

สงบ
การศึกษา สังคมสงเคราะห์ เคหะและชุมชน

สร้างความ

เข้มแขง็ของ

ชุมชน

ศาสนาและ

วฒันธรรม
สาธารณสุข การพาณิชย์ งบกลาง


