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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลกลอนโด
อำเภอ ด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิน้ 47,140,501 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 13,127,400 บาท
งบบุคลากร
9,555,000 บาท
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
2,657,520 บาท
รวม
เงินเดือนนำยก/รองนำยก
514,080 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนของนำยก อบต. เป็นเงิน 244,800 บำท
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
42,120 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก อบต. เป็นเงิน
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
42,120 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของนำยก อบต. เป็นเงิน
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
86,400 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนของเลขำนุกำรนำยก อบต.
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,972,800 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
6,897,480 บาท
รวม
เงินเดือนพนักงำน
4,218,300 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงำนส่วนตำบล
เงินประจำตำแหน่ง
186,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่ง (ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล,
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
577,920 บำท
จำนวน
เพือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงประจำให้แก่ลูกจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
1,727,400 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทั่วไป และพนักงำนจ้ำงตำม
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
103,860 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำง
เงินอื่นๆ
84,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน(ปลัด อบต.ระดับ 8)
งบดาเนินงาน
3,180,000 บาท
รวม
ค่าตอบแทน
554,000 บาท
รวม
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตั ิรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
350,000 บำท
จำนวน
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เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนตำบล
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนตำบล
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพื่อจ่ำยเป็น
รำยจ่ำยเกี่ยวเนือ่ งกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
1. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรองค์กรปกครองส่วน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
2. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตำมโครงกำรของ
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
3. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมกำรปลูกจิตสำนึกและค่ำนิยมที่ดีในกำร
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมกำรปลูกจิตสำนึกและ
4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ในรำชอำณำจักร
5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อเป็นค่ำบำรุงรักษำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ให้สำมำรถใช้งำนได้
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ ในสำนักงำน เช่น
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ เช่น แปรง ไม้กวำด สบู่
วัสดุก่อสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสี ปูนซีเมนต์ ทรำย ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปำ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

144,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม

1,725,000 บาท

จำนวน

330,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

จำนวน

400,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

รวม
จำนวน

510,000 บาท
40,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท
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เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล,
วัสดุกำรเกษตร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสำรเคมีปอ้ งกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม, แผ่น CD,
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสำหรับที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

70,000 บำท

รวม
จำนวน

391,000 บาท
240,000 บำท

ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ำประปำสำหรับที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

จำนวน

10,000 บำท

ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์สำนักงำนและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยเดือน

จำนวน

36,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณำและเผยแพร่
1. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนำด 3,500 ANSI Lumens
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนำด ขนำด
ครุภณ
ั ฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
1. จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็นตั้งพื้น
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็นตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบ
2. จัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ต่ำง ๆ ขององค์กำร
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รำยจ่ำยอื่น

รวม
รวม

362,400 บาท
362,400 บาท

จำนวน

33,700 บำท

จำนวน

6,000 บำท

จำนวน

22,000 บำท

จำนวน

700 บำท

จำนวน

300,000 บำท

รวม
รวม

30,000 บาท
30,000 บาท
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รำยจ่ำยอื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำ วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนำ
งานบริหารงานคลัง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตั ิรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
เพื่อจ่ำยเเป็น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนตำบล

จำนวน

30,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

1,805,000 บาท
750,000 บาท
105,000 บาท
20,000 บำท

จำนวน

3,000 บำท

จำนวน

72,000 บำท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนตำบล
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็น
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มำ
รำยจ่ำยเกี่ยวเนือ่ งกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
1. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดทำแผนที่ภำษีและทรัพย์สิน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดทำแผนที่ภำษีและทรัพย์สิน โดย
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบียบของทำง
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่อง
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ ไม้กวำด กระดำษ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนกลำงใน
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจัดเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผน CD โปรแกรมและ

จำนวน

10,000 บำท

รวม

483,000 บาท

จำนวน

220,000 บำท

จำนวน

3,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม
จำนวน

150,000 บาท
40,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

หน้ำ : 1/1
วันที่พิมพ์ : 10/6/2563 15:52:49

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์สำนักงำน

รวม
จำนวน

12,000 บาท
6,000 บำท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
1. จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)
- เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนำด 1 ตัน ชนิด
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2
- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้กับพนักงำนส่วนตำบล

จำนวน

6,000 บำท

รวม
รวม

1,055,000 บาท
1,055,000 บาท

จำนวน

1,025,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

425,720 บาท
225,720 บาท
225,720 บาท
225,720 บำท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตั ิรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนือ่ งกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
1. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรป้องกันและลด
2. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมทบทวน อปพร.
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมทบทวน อปพร.เช่น
ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกำร อปพร.ได้แก่ เครื่องกั้น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร

รวม
รวม
จำนวน

200,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บำท

รวม

130,000 บาท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
จำนวน

50,000 บาท
50,000 บำท

รวม
รวม

4,972,150 บาท
813,960 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้กับพนักงำนส่วนตำบล

รวม
จำนวน

813,960 บาท
210,840 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทั่วไป และพนักงำนจ้ำงตำม
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำง

จำนวน

579,120 บำท

จำนวน

24,000 บำท

รวม
รวม

2,042,190 บาท
845,210 บาท

จำนวน

204,000 บำท

จำนวน

641,210 บำท

รวม
จำนวน

1,171,980 บาท
1,171,980 บำท

รวม
จำนวน

25,000 บาท
25,000 บำท

รวม
รวม

50,000 บาท
50,000 บาท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
รวม

2,066,000 บาท
2,066,000 บาท

จำนวน

2,066,000 บำท

รวม

984,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกเพื่อปฏิบตั ิงำนใน
รำยจ่ำยเกี่ยวเนือ่ งกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
เพื่อจ่ำยเป็น
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
ค่าวัสดุ
ค่ำอำหำรเสริม (นม)
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม(นม) เพื่อจัดซื้ออำหำรเสริม(นม)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งมะขำมเฒ่ำ
งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตั ิรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
(1) ค่ำตอบแทนนักบริบำลท้องถิ่น จำนวน 2 คนๆละ 6,000 บำท/
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนือ่ งกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
1. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของโรคไข้หวัดนก
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังกำรแพร่
2.ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเฝ้ำระวังโรคไข้เลือดออก
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังโรค
3. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนขั
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซี้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในกำรฉีดสุนขั และ
4. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยและกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยกระบวนกำรบริหำร
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
เพื่อจ่ำยเป็น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
1. อุดหนุนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนยำงเกำะ เป็น
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน
1. อุดหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่ ำ้ น จำนวน 11 หมูบ่ ำ้ น เป็นเงิน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนือ่ งกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
1. ค่ำใช้จ่ำยช่วยเหลือผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ที่ยำกจน ผู้ด้อยโอกำสและ
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ำย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม
รวม
จำนวน

744,000 บาท
144,000 บาท
144,000 บำท

รวม

500,000 บาท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

รวม
จำนวน

100,000 บาท
100,000 บำท

รวม
รวม

240,000 บาท
240,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

220,000 บำท

รวม
รวม
รวม

305,000 บาท
300,000 บาท
300,000 บาท

จำนวน

300,000 บำท

รวม
รวม

5,000 บาท
5,000 บาท
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เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์
1. อุดหนุนกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี เป็นเงิน 5,000 บำท
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเดินสำยและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำเพิ่มเติม
ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อยำงมะตอยสำเร็จรูป ขนำดบรรจุ 20
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
1. ขยำยเขตไฟฟ้ำ บริเวณซอยธนวัตต์ หมูท่ ี่ 7 บ้ำนย่ำนเจ้ำ
งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน
วัสดุกำรเกษตร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น ปุย๋ ยำฆ่ำแมลง ดินปุย๋ ยำปรำบ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสวนสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
1. เครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง
- เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
2. เครื่องตัดหญ้ำ แบบล้อจักรยำน

จำนวน

5,000 บำท

รวม
รวม
รวม

450,000 บาท
200,000 บาท
100,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
จำนวน

100,000 บาท
100,000 บำท

รวม
รวม

250,000 บาท
250,000 บาท

จำนวน

250,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

1,086,500 บาท
65,000 บาท
60,000 บาท
50,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
จำนวน

5,000 บาท
5,000 บำท

รวม
รวม

1,021,500 บาท
21,500 บาท

จำนวน

9,500 บำท

จำนวน

12,000 บำท
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- เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ แบบล้อจักรยำน จำนวน 1 เครื่อง โดย
ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
1. ปรับปรุงสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกำสมหำมงคล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงสวนสำธำรณะ เช่นปรับปรุงภูมิทัศน์ จัด
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่าวัสดุ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์อื่น
1.เครื่องฉีดน้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่ำบำรุงรักษำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ เพื่อให้สำมำรถใช้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนือ่ งกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
1. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดภำยในตำบลกลอนโด
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และรณรงค์
2. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรให้ควำมรู้ผู้สูงอำยุ
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ควำมรู้แก่ผู้สูงอำยุภำยในตำบล
3. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปกป้องสถำบันสำคัญของชำติ
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรกำรปกป้องสถำบัน

รวม

1,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 บำท

รวม
รวม
รวม

960,000 บาท
852,000 บาท
552,000 บาท

จำนวน

552,000 บำท

รวม
จำนวน

300,000 บาท
100,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

รวม
รวม

108,000 บาท
108,000 บาท

จำนวน

8,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
รวม
รวม

322,000 บาท
322,000 บาท
310,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท
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4. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะ
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะ
5.โครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิกำรร่วมช่วยเหลือประชำชนของ อปท.
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิกำรร่วม
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพ
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนือ่ งกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
1. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดทำแผนพัฒนำตำบล
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรจัดทำแผนพัฒนำ
2. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมหมูบ่ ำ้ นเศรษฐกิจพอเพียงภำยใน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรส่งเสริมกิจกรรม
3. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มสตรีภำยในตำบล
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่ม
4. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนือ่ งกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
1. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำ
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬำ
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬำ เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ เปตอง วอลเลย์บอล
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์กีฬำ
1. ติดตั้งเครื่องออกกำลังกำย พร้อมเทลำนบริเวณลำนเอนกประสงค์
- แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 79 ลำดับที่ 12
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

รวม
จำนวน

12,000 บาท
12,000 บำท

รวม
รวม
รวม

280,000 บาท
280,000 บาท
280,000 บาท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
รวม
รวม

400,000 บาท
150,000 บาท
50,000 บาท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

100,000 บาท
100,000 บำท

รวม
รวม

250,000 บาท
250,000 บาท

จำนวน

250,000 บำท

รวม

279,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนือ่ งกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทำงรำชกำร
1. โครงกำรจัดกิจกรรมเนือ่ งในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระ

รวม
รวม

279,000 บาท
279,000 บาท

จำนวน

279,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

2,019,440 บาท
1,243,140 บาท
1,243,140 บาท
738,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทั่วไปและพนักงำนจ้ำงตำม
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงทั่วไปและ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตั ิรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำรของ
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนตำบล

จำนวน

450,000 บำท

จำนวน

13,140 บำท

รวม
รวม
จำนวน

697,500 บาท
166,000 บาท
100,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

36,000 บำท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนตำบล

จำนวน

20,000 บำท

รวม

135,000 บาท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนตำบล
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่ง (ผอ.ช่ำง)

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ที่องค์กำรบริหำร
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองผู้มำตรวจงำน อบต.
รำยจ่ำยเกี่ยวเนือ่ งกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตำมระเบียบของ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่อง
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น หลอดไฟฟ้ำ บัลลำสต์
วัสดุก่อสร้ำง
เพื่อจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง เช่น เลื่อย
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลใน
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น เครื่องกรอเทป เลนส์
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD โปรแกรมและ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์สำนักงำน

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

390,500 บาท
30,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

30,500 บำท

รวม
จำนวน

6,000 บาท
6,000 บำท

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
1. จัดซื้อโต๊ะทำงำน
- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงำน โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนำด
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดำษ A3 จำนวน 1
2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำขนำด 800 VA
- เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำขนำด 800 VA จำนวน 4 เครื่องๆ
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ เพื่อให้สำมำรถใช้

รวม
รวม

78,800 บาท
78,800 บาท

จำนวน

37,500 บำท

จำนวน

6,300 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

25,000 บำท
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
1.โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย คสล. ซอยมิตรอำรีย์ หมูท่ ี่ 1 บ้ำนยำง
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำย คสล. ซอยมิตรอำรีย์ หมูท่ ี่ 1
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนท่ำเสำทอง
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนท่ำเสำ
3.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยเข้ำโรงเรือนคัดแยก
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยเข้ำโรงเรือน
4.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยซอย 5 (บ้ำนหนอง
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยซอย 5(บ้ำน
5.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยร่วมใจ 2 ซอย 3 หมู่
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยร่วมใจ 2
6.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยข้ำมทุ่งนำ หมูท่ ี่ 8
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยข้ำมทุ่งนำ
7.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยซอย 9 หมูท่ ี่ 9 บ้ำน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยซอย 9 หมูท่ ี่
8.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยซอย 10 หมูท่ ี่ 10
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยซอย 10 หมู่
9.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยซอย 1 หมูท่ ี่ 11 บ้ำน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยซอย 1 หมู่
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำสำหรับสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

รวม
รวม
รวม

2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท

จำนวน

250,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

3,485,000 บาท
3,385,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บำท

รวม
จำนวน

3,335,000 บาท
3,335,000 บำท

รวม
รวม

100,000 บาท
100,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

หน้ำ : 1/1
วันที่พิมพ์ : 10/6/2563 15:52:49

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ของสถำนีสูบน้ำด้วย
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนือ่ งกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
1. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรป้องกันไฟป่ำและ
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงำนจ้ำง
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสำหรับพนักงำนจ้ำง
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ำยเบีย้ ยังชีพสำหรับผู้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เบีย้ ยังชีพคนพิกำร
เพื่อจ่ำยเบีย้ ยังชีพสำหรับคนพิกำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เบีย้ ยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์
เพื่อจ่ำยเบีย้ ยังชีพสำหรับผู้ปว่ ยเอดส์ในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
สำรองจ่ำย
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสำรองจ่ำยในกรณีที่มีควำมจำเป็นที่ต้องจ่ำย เพื่อ
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
1. กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรจรำจรที่
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วน
เงินบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรถ่ำยโอน
เพื่อจ่ำยเงินบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรถ่ำยโอนในองค์กำรบริหำร

รวม
รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

13,969,291 บาท
13,969,291 บาท
13,969,291 บาท
138,000 บำท

จำนวน

6,000 บำท

จำนวน

9,442,800 บำท

จำนวน

2,784,000 บำท

จำนวน

102,000 บำท

จำนวน

1,000,000 บำท

จำนวน

185,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

251,411 บำท

จำนวน

55,080 บำท

