ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย

เรื่อง
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ของ
องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท 02501 7321-2 ตอ 20 โทรสาร 02501 7321-2 ตอ 23

คํานํา
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป และใหมีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจายประจําปดวย ตาม
ขั้ น ตอนวิ ธีก ารงบประมาณ โดยใช แ ผนพั ฒ นาสามป เ ป นแนวทางในการจั ด ทํ างบประมาณ สํ า หรั บ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ทางองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย จะใชการจัดทํางบประมาณตามรูปแบบ
ระบบบั ญชี ค อมพิวเตอร ข องกรมส ง เสริ มการปกครองท องถิ่ น (Electronics Local Administrative
Accounting System : E-LAAS)
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จะเปนการแสดงถึงแผนปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลในรอบปนั้นๆ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงมหาดไทย และของ
จังหวัด เพื่อจัดทําเปนนโยบายของผูบริหารทองถิ่นใหปรากฎเปนรูปธรรม เปนเครื่องมือของผูบริหารทองถิน่ ใน
การบริหารจัดการ กํากับ ควบคุมการปฏิบัติงานตามที่ไดวางไว เปนเครื่องมือของสภาทองถิ่นที่จะตรวจสอบ
ควบคุ ม ดู แ ลนโยบายและการปฏิ บั ติ ง านของผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น และเป นเครื่ อ งมื อ ของประชาชนในการ
ควบคุมดูแลผูที่ตนเลือกเขามาบริหารทองถิ่น ตลอดจนใชเปนขอมูลในการแกไขปญหาของทองถิ่นในปถัดไป
ทางองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย จึ งไดรับ ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติ ม
ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผานความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบล และโดย
ไดรับการอนุมัติจากนายอําเภอ และประกาศใชแลว มารวบรวมและเรียบเรียงจัดทําเปนรูปเลมขึ้น เพื่อสะดวก
ตอการใชงาน
หวังเปนอยางยิ่งวาขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560 ฉบับนี้จะเปนเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาตําบลบางตะไนย ใหสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนและบรรลุตามวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย “สังคมแหงการเรียนรู
มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี บนพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงาม สูการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ” ได
อยางแทจริง

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจายเพิม่ เติม ฉบับที่ 1
สวนที่ 2
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัตงิ บประมาณ
รายจายตามงานและงบรายจาย
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
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รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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สวนที่ 3
รายจายตามแผนงาน
ก. แผนงานเคหะและชุมชน
ข. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
ค. แผนงานการเกษตร
- งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป 2560
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สวนที่ 3
รายจายตามแผนงาน

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย
เรื่อง ใหใชขอ บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ องคการบริห ารสวนตําบลบางตะไนย ไดตราขอบัญญั ติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งสภาองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย ไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุมสภา
องคการบริห ารสวนตําบลบางตะไนย สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2560 เพื่อเสนอตอ นายอําเภอปากเกร็ดพิจารณาอนุมัติต าม มาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอที่ 25 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน นั้น
บัดนี้ นายอําเภอปากเกร็ดไดอนุมัติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 เปนที่เรียบรอยแลว องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย จึงขอประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

ธนิต สุขทอง
(นายธนิต สุขทอง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลบางตะไนย์
อําเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 50,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จด
ั เก็บเอง หมวดภาษี จด
ั สรรและหมวดเงินอุดหนุ นทัวไป
แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทัวไป
10,557,120 บาท
งานบริหารทัวไป
รวม
5,542,720 บาท
งบบุคลากร
รวม
1,791,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
รวม
540,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางตะไนย์ รองนายก
45,600 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ งนายก/รองนายก
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ ง ของนายกองค์การบริหารส่วน
45,600 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน
เพือจ่ายเป็ น ค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรอง
90,720 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จํานวน
เพือจ่ายเป็ น ค่าตอบแทนเลขานุการ / ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
1,069,800 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
จํานวน
เพือจ่ายเป็ น ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
3,751,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
รวม
2,285,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน และค่าตอบแทนรายเดือน หรือ
24,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒ ิ ค่าตอบแทนพิเศษ
252,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ ง
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งรายเดือนของผูด
้ าํ รงตําแหน่ งปลัดองค์การ
180,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวนอัตราตามทีปรากฏในแผน
890,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
120,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
4,651,800 บาท
งบดําเนินงาน
รวม
1,101,800 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
950,000 บาท
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นเงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้กบ
ั พนักงาน
ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน สํานักงานปลัด มีสท
ิ ธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผูบ
้ ริหาร พนักงานส่วน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ประกอบด้วย
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ
(1) เพือจ่ายเป็ นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพือจ่ายเป็ น
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซือของรางวัล และเงินรางวัลต่าง ๆ ทีมีความ
ค่าชดใช้คา่ เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

106,800 บาท

จํานวน

35,000 บาท

รวม
จํานวน

2,265,000 บาท
700,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท
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เพือจ่ายเป็ นค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณี เจ้าหน้าทีขององค์กร
ค่าใช้จา่ ยโครงการเลือกตัง
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการเลือกตัง ผูบ
้ ริหารและหรือสมาชิกสภา
ค่าใช้จา่ ยโครงการอบรม ประชุมเชิงปฏิบตั ก
ิ ารเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน,
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยโครงการอบรม ประชุมเชิงปฏิบตั ก
ิ ารการจัดทํา
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าพานพุม
่ ดอกไม้ พานประดับพุม
่ ดอกไม้ พานพุม
่ เงินพุม
่
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุสาํ นักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดย
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุกอ
่ สร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดย
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
วัสดุการเกษตร
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
วัสดุกีฬา
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุกีฬา รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดยสภาพ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะ
วัสดุอืน
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุอืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดยสภาพ
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือจ่ายเป็ นค่าบริการไฟฟ้ าในสํานักงาน ในทีสาธารณะ และหรือทีอยูใ่ น
ค่านําประปา ค่านําบาดาล
เพือจ่ายเป็ นค่าบริการนําประปาในสํานักงาน และหรือทีอยูใ่ นความดูแล
ค่าบริการโทรศัพท์
เพือเป็ นค่าโทรศัพท์สาํ นักงาน ศูนย์ อปพร. รวมถึงค่าโทรศัพท์เคลือนทีและ
ค่าบริการไปรษณี ย์
เพือจ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณี ยากร ค่าเช่าตู้
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
เพือจ่ายเป็ นค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุตด
ิ ตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่า
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
เก้าอีทํางาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน แบบขามีลอ
้ จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 3,500
ตูเ้ ก็บเอกสารกระจกบานเลือน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือตูเ้ ก็บเอกสารบานเลือนกระจก แบบ 2 ชัน จํานวน 7 ตู้
ตูเ้ หล็ก
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือตูเ้ หล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

รวม
จํานวน

680,000 บาท
170,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

190,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

605,000 บาท
480,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
รวม

332,600 บาท
332,600 บาท

จํานวน

14,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

11,000 บาท
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โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 2
พัดลมระบายอากาศ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือพัดลมระบายอากาศ ติดผนัง ขนาด 12 นิว จํานวน 6
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สาํ หรับงานสํานักงาน ราคาเครือง
เครืองสํารองไฟฟ้ า
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA ราคาเครืองละ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
งบรายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างเหมาประเมินหรือสํารวจความพึงพอใจ เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมา
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน และค่าตอบแทนรายเดือน หรือ
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒ ิ ค่าตอบแทนพิเศษ
เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งรายเดือนของผูด
้ าํ รงตําแหน่ ง ผูอ
้ าํ นวยการ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นเงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้กบ
ั พนักงาน
ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิน ตามสิทธิทีจะได้รบ
ั ตาม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน ตามสิทธิที
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ประกอบด้วย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดทําแผนทีภาษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ ขององค์การ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทําโครงการจัดทําแผนทีภาษี และทะเบียน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุสาํ นักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดย
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท

จํานวน

32,000 บาท

จํานวน

11,600 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

30,000 บาท
30,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,140,420 บาท
2,510,420 บาท

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

570,000 บาท
140,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

310,000 บาท
120,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

115,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

30,000 บาท

2,510,420 บาท
2,094,420 บาท

20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะ
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าบริการไปรษณี ย์
เพือจ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณี ยากร ค่าเช่าตู้
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
งบเงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน และค่าตอบแทนรายเดือน หรือ
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒ ิ ค่าตอบแทนพิเศษ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นเงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้กบ
ั พนักงาน
ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถินตามสิทธิทีจะได้รบ
ั ตาม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน ตามสิทธิที
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ประกอบด้วย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้
ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
วัสดุเครืองแต่งกาย
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะ
วัสดุเครืองดับเพลิง
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม
จํานวน

5,000 บาท
5,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

20,000 บาท
20,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

40,000 บาท
40,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

2,102,000 บาท
1,442,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

790,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

560,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

200,000 บาท
150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

310,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

100,000 บาท
100,000 บาท

20,000 บาท

40,000 บาท

1,442,000 บาท
520,000 บาท

10,000 บาท

100,000 บาท
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งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยในการป้ องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสา
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการป้ องกัน แก้ไข บรรเทา และช่วยเหลือประชาชน
ค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์สร้างวินยั จราจร การป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุอุบตั ภ
ิ ยั ทาง
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดฝึ กอบรมโครงการรณรงค์สร้างวินยั จราจร
โครงการป้ องกันและระงับอัคคีภยั สําหรับโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดฝึ กอบรมโครงการป้ องกันและระงับอัคคีภยั
โครงการฝึ กอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดฝึ กอบรมโครงการฝึ กอบรม ทบทวน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนิดมือถือ 5 วัตต์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังส่ง 5
เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจําที ขนาด 10 วัตต์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังส่ง 10
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน เงินเดือนสําหรับข้าราชการครู
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ผูช
้ ว่ ยครูผด
ู้ ูแลเด็ก และ
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นเงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้กบ
ั พนักงาน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน ตามสิทธิที
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ประกอบด้วย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นคาใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุสาํ นักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดย
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะ
วัสดุการศึกษา
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุการศึกษา รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดย
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน

รวม
รวม
รวม

674,000 บาท
610,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
รวม

64,000 บาท
64,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

28,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,555,000 บาท
1,400,000 บาท

จํานวน

580,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

150,000 บาท
15,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม
จํานวน

75,000 บาท
55,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

60,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

5,000 บาท
5,000 บาท

รวม
รวม

3,274,300 บาท
1,356,200 บาท

610,000 บาท

1,400,000 บาท
820,000 บาท

10,000 บาท

5,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าพัฒนาครูผด
ู้ ูแลเด็ก/ผูด
้ ูแลเด็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาครูผด
ู้ ูแลเด็ก/ผูด
้ ูแลเด็กของศูนย์พฒ
ั นา
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของนักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็ก
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด และโรงเรียน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน วัด บ้าน และ
โครงการหนูน้อยรักการออม ตามรอยพ่อแห่งแผ่นดิน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการหนูน้อยรักการออม ตามรอยพ่อ
ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
1.อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
เก้าอีทํางานแบบขาเหล็ก
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเก้าอีทํางานแบบขาเหล็ก จํานวน 2 ตัว ประกอบด้วย
เครืองเคลือบบัตร
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองเคลือบบัตร จํานวน 1 เครือง โดยมีความกว้าง
โต๊ะทํางานพร้อมกระจก
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมกระจก จํานวน 1 ตัว ทําจากวัสดุไม้
โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 1
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองเล่นซีดี (CD) และดีวีดี (DVD)
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองเล่นซีดี (CD) ดีวีดี (DVD) จํานวน 2 เครือง โดย
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิว
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) มีระดับความละเอียด
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สาํ หรับงานสํานักงาน ราคาเครือง
เครืองพิมพ์แบบฉี ดหมึก (Inkjet Printer)
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉี ดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 2
เครืองสํารองไฟฟ้ า ขนาด 1kVA
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA ราคาเครืองละ
งบเงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน และค่าตอบแทนรายเดือน หรือ
เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งรายเดือนของผูด
้ าํ รงตําแหน่ ง ผูอ
้ าํ นวยการ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รวม

346,200 บาท

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

310,200 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

1,010,000 บาท
1,010,000 บาท

รวม
รวม

118,100 บาท
118,100 บาท

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

4,200 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

7,500 บาท

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

32,000 บาท

จํานวน

15,800 บาท

จํานวน

11,600 บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,800,000 บาท
1,800,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,210,200 บาท
1,622,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

820,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

1,800,000 บาท

1,622,000 บาท
670,000 บาท
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นเงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้กบ
ั พนักงาน
ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิน ตามสิทธิทีจะได้รบ
ั ตาม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน ตามสิทธิที
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ประกอบด้วย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุสาํ นักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดย
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุกอ
่ สร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดย
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
วัสดุการเกษตร
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุเกษตร รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
วัสดุเครืองแต่งกาย
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะ
วัสดุอืน
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุอืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดยสภาพ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการขยะและหรือสถานทีทิงขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการขยะและหรือสถานทีทิงขยะมูลฝอย
โครงการ Big Cleaning Day
เพือรณรงค์ให้มีการดูแลรักษาความสะอาดภายในตําบล
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ดา้ นการสาธารณสุขและการอนามัย

รวม
รวม
จํานวน

1,338,200 บาท
105,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม
จํานวน

620,000 บาท
100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

รวม
จํานวน

613,200 บาท
20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

83,200 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

250,000 บาท
250,000 บาท

รวม
รวม
รวม

750,000 บาท
750,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

20,000 บาท

250,000 บาท

750,000 บาท
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เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ดา้ นการ
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน
เพือบริหารจัดการขยะโดยชุมชน อาทิเช่น การลด/คัดแยกขยะ/ทําปุ๋ ยหมัก/
โครงการบําบัดนําเสียโดยวิธีธรรมชาติตามแนวพระราชดําริ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการบําบัดนําเสียโดยวิธีธรรมชาติ
โครงการปรับปรุงภูมท
ิ ศั น์บริเวณทีสาธารณะ ถนน สะพาน ทางเดินเท้าต่าง ๆ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงภูมท
ิ ศั น์ในทีสาธารณะ เช่น ถนน ทาง
โครงการป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการติดตังบ่อดักไขมันในบ้านเรือน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการติดตัง
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ อสม. และอบรมศักยภาพของ อสม.
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ อสม.
โครงการอนุรกั ษ์ พน
ั ธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการอนุรกั ษ์ พน
ั ธุกรรมพืชอัน
โครงการอบรมให้ความรูป
้ ระชาชนในด้านการสาธารณสุขและการอนามัย
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรูป
้ ระชาชนใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน และค่าตอบแทนรายเดือน หรือ
เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งรายเดือนของผูด
้ าํ รงตําแหน่ ง ดังนี
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นเงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้กบ
ั พนักงาน
ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิน ตามสิทธิทีจะได้รบ
ั ตาม
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ประกอบด้วย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาทําความดีเพือสังคม
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาทําความดีเพือ
ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการตาม
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ค่าใช้จา่ ยในการสงเคราะห์ครอบครัวผูม
้ ีรายได้น้อย และผูไ้ ร้ทีพึง
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการสงเคราะห์ครอบครัวผูม
้ ีรายได้น้อยและผูไ้ ร้ที
ค่าใช้จา่ ยในโครงการฝึ กอบรมและส่งเสริมการฝึ กอาชีพการนวดเพือสุขภาพ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการฝึ กอบรมและส่งเสริมการฝึ กอาชีพการนวด
ค่าใช้จา่ ยในโครงการฝึ กอบรมและส่งเสริมการฝึ กอาชีพการปักผ้าสไบ ประจําปี
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมการฝึ กอาชีพและส่งเสริมการฝึ ก
ค่าใช้จา่ ยในโครงการฝึ กอบรมสร้างงานสร้างอาชีพ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการฝึ กอบรมสร้างงานสร้างอาชีพ เพือช่วย
ค่าใช้จา่ ยในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิด
ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมพัฒนารายได้

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,997,000 บาท
1,400,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

190,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

592,000 บาท
52,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

รวม
จํานวน

465,000 บาท
80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

1,400,000 บาท
1,150,000 บาท

10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมพัฒนารายได้ ช่วยส่งเสริมอาชีพ
ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผูส
้ ูงอายุ ผูพ
้ ก
ิ าร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ
โครงการชุมชนพอเพียง
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการชุมชนพอเพียง ประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง
โครงการรวมใจผูส
้ ูงวัยใส่ใจกันและกัน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการรวมใจผูส
้ ูงวัยใส่ใจกันและกัน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุสาํ นักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดย
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน และค่าตอบแทนรายเดือน หรือ
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒ ิ ค่าตอบแทนพิเศษ
เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งรายเดือนของผูด
้ าํ รงตําแหน่ ง ผูอ
้ าํ นวยการ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นเงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้กบ
ั พนักงาน
ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิน ตามสิทธิทีจะได้รบ
ั ตาม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน ตามสิทธิที
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ประกอบด้วย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

75,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

5,000 บาท
5,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

2,672,100 บาท
1,280,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

140,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

705,600 บาท
145,600 บาท

จํานวน

105,600 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

380,000 บาท
250,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

5,000 บาท

1,280,000 บาท
1,050,000 บาท

10,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุสาํ นักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดย
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะ
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุกอ
่ สร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดย
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
ลําโพงเคลือนที ขนาดไฟฟ้ า 90 วัตต์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือลําโพงเคลือนที ขนาดไฟฟ้ า 90 วัตต์ จํานวน 1 เครือง
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สาํ หรับงานสํานักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สาํ หรับงานสํานักงาน ราคาเครือง
เครืองพิมพ์แบบฉี ดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉี ดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 1
เครืองสํารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA ราคาเครืองละ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการติดตัง ปรับปรุงระบบไฟฟ้ าภายในสํานักงานฯ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการติดตัง ปรับปรุงระบบไฟฟ้ าภายในสํานักงาน
งานไฟฟ้ าถนน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโภค
โครงการติดตังเสาไฟฟ้ า และโคมไฟฟ้ าส่องสว่าง หมูท
่ ี1
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการติดตังเสาไฟฟ้ า และโคมไฟฟ้ าส่องสว่าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
รายจ่ายทีเกิดขึนเนืองจากการปรับปรุงทีดินหรือสิงก่อสร้าง ซึงมิใช่เป็ นการ

รวม
จํานวน

180,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
รวม

686,500 บาท
186,500 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

32,000 บาท

จํานวน

7,900 บาท

จํานวน

11,600 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,093,500 บาท
800,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม
จํานวน

100,000 บาท
100,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

293,500 บาท
50,000 บาท

รวม

243,500 บาท

จํานวน

143,500 บาท

จํานวน

100,000 บาท

700,000 บาท
500,000 บาท

50,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุ นความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยโครงการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั ฯ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทําโครงการตามแนวพระราชดําริของ
ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุม ประชาคม ประชาพิจารณ์
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมประชาคม ประชาพิจารณ์ รวมทังการ
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ค่าใช้จา่ ยในการปกป้ องสถาบันสําคัญของชาติ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการปกป้ องสถาบันสําคัญของชาติ โดยจ่ายเป็ น
ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทําโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวก.นนทบุรี คัพ และกีฬามวลชนเฉลิมพระ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวก.นนทบุรี คัพ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุกีฬา รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดยสภาพ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยโครงการสงกรานต์ถนบางตะไนย์
ิ
ไทย-รามัญ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการสงกรานต์ถนบางตะไนย์
ิ
ไทย-รามัญ
ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพือการอนุรกั ษ์ และฟื นฟู
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพือการอนุรกั ษ์ และ
ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึงเป็ นวันสําคัญของชาติ ศาสนา
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานหรือกิจกรรมทีเป็ นวันสําคัญของชาติ
ค่าใช้จา่ ยในโครงการงานประเพณี ตกั บาตรในงานเทศกาลขึนปี ใหม่ "ตักบาตร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการงานประเพณี ตกั บาตรในงานเทศกาลขึนปี
ค่าใช้จา่ ยในโครงการประเพณี ตกั บาตรทางเรือ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการประเพณี ตกั บาตรทางเรือเนืองในเทศกาล
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้
ค่าวัสดุ
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุกอ
่ สร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดย
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

รวม
รวม
รวม

300,000 บาท
300,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
รวม

70,000 บาท
70,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

รวม
รวม
รวม

1,450,000 บาท
1,450,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

700,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

8,110,300 บาท
1,100,000 บาท

รวม
จํานวน

100,000 บาท
100,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

7,010,300 บาท
100,000 บาท

300,000 บาท

60,000 บาท

1,450,000 บาท

1,000,000 บาท
1,000,000 บาท

100,000 บาท
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายนํา ซอยวัดตําหนักเหนือ หมูท
่ ี3
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายนํา
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณชุมชนข้างวัดตําหนักเหนือ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง (รายจ่ายทีเกิด
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลกั ษณะโดย
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพือจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี นายจ้างใน
เบียยังชีพผูส
้ ูงอายุ
เพือจ่ายเป็ นเบียยังชีพให้แก่ผอ
ู้ ายุ ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
เบียยังชีพคนพิการ
เพือจ่ายเป็ นเบียยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี

รวม

6,910,300 บาท

จํานวน

5,871,900 บาท

จํานวน

88,400 บาท

จํานวน

950,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

50,000 บาท
50,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

8,994,060 บาท
8,994,060 บาท

จํานวน

6,124,800 บาท

จํานวน

921,600 บาท

เบียยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์
เพือจ่ายเป็ นเบียยังชีพให้แก่ผป
ู้ ่ วยเอดส์ ตามบัญชีรายชือทีได้รบ
ั อนุมตั จิ าก
สํารองจ่าย
เพือสํารองจ่าย เป็ นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จา่ ยกรณี ฉุกเฉินทีมีสาธารณภัย

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

907,160 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

150,000

50,000 บาท
50,000 บาท

8,994,060 บาท
185,500 บาท

บาท

เงินช่วยพิเศษ
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยพิเศษในกรณี ทีพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)
เพือจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน

