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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสระสีม
่ ม
ุ
อำเภอ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทัง้ สิ้น 49,500,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จดั เก็บเอง หมวดภำษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุ นทั่วไป แยก
เป็ น
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
12,596,290 บำท
งำนบริหำรทั่วไป
รวม
10,016,930 บำท
งบบุคลำกร
รวม
5,231,160 บำท
เงินเดือน (ฝ่ ำยกำรเมือง)
รวม
532,080 บำท
เงินเดือนนำยก/รองนำยก
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินเดือนนำยก อบต. เดือนละ 21,120 บำท และรองนำยก อบต.
45,600 บำท
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่ งนำยก/รองนำยก
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินตอบแทนประจำตำแหน่ ง นำยก อบต. เดือนละ 1,900 บำท รอง
45,600 บำท
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก อบต. เดือนละ 1,900 บำท และรองนำยก
90,720 บำท
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป
่ รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนรำยเดือนของเลขำนุกำรนำยก อบต. เดือนละ 7,560 บำท
4,517,160 บำท
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนให้แก่
4,785,770 บำท
เงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)
รวม
2,737,980 บำท
เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบลประจำปี พร้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือน
123,660 บำท
เงินเพิม
่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่พนักงำนส่วนตำบล ตำแหน่ งปลัด อบต.
168,000 บำท
เงินประจำตำแหน่ ง
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินประจำตำแหน่ งของพนักงำนส่วนตำบลตำแหน่ งผูบ
้ ริหำร ตำแหน่ ง
1,648,130 บำท
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
108,000 บำท
เงินเพิม
่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินเพิม
่ ค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำง
2,296,260 บำท
งบดำเนินงำน
รวม
447,000 บำท
ค่ำตอบแทน
รวม
300,000 บำท
ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติรำชกำรอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
จำนวน
- เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ค่ำตอบแทน
5,000 บำท
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
108,000 บำท
ค่ำเช่ำบ้ำน
จำนวน
์ ำมระเบียบ
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนตำบล หรือของผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิต
34,000 บำท
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรพนักงำนส่วนตำบล หรือของผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิตำม
660,000 บำท
ค่ำใช้สอย
รวม
200,000 บำท
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำธรรมเนียม ๆ ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
55,000 บำท
รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรองและพิธีกำร
จำนวน
- ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำอำหำร เครือ่ งดืม
่
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
100,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
50,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้
จำนวน
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้ สำหรับกำรเลือกตัง้ ทั่วไปหรือกำรเลือกตัง้ ซ่อม
5,000 บำท
ค่ำสินไหมทดแทน
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำสินไหมทดแทนอันเกิดจำกรถทีใ่ ช้ในกิจกำร อบต.หรือกำรปฏิบ ัติ
50,000 บำท
โครงกำรอบรม สัมมนำหรือศึกษำดูงำนนอกสถำนที่
จำนวน
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึ กอบรม สัมมนำหรือศึกษำดูงำนนอกสถำนที่
200,000 บำท
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
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เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ เพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุทใี่ ช้ในกำรปฏิบ ัติงำน เช่น กระดำษ แฟ้ ม ปำกกำ ธงชำติ ตรำ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด ผงซักฟอก น้ำยำล้ำงห้องน้ำ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุอุปกรณ์ เกีย่ วกับยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงนอก ยำงใน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ ต่ำง ๆ เช่น น้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำ ถ่ำนใส่กล้องถ่ำยรูป กระดำษพิมพ์ภำพ เมมโมรีก
่ ำร์ด รูปสีหรือขำว
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ บน
ั ทึกข้อมูล ตลับหมึกสำหรับ
ค่ำสำธำรณู ปโภค
ค่ำไฟฟ้ ำ
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำไฟฟ้ ำในสำนักงำน อบต. ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก ระบบประปำของ
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำน้ำประปำในสำนักงำน ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก ในทีส
่ ำธำรณะ ฯลฯ
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์พน
ื้ ฐำน ค่ำโทรศัพท์เคลือ่ นที่ และค่ำใช้จ่ำยที่
ค่ำบริกำรสือ
่ สำรและโทรคมนำคม
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำโทรสำร ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ ตกำร์ด รวมถึง
งบลงทุน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
จัดซื้อตูส
้ ำขำโทรศัพท์อตั โนมัติ
เพือ่ เป็ นค่ำจัดซื้อตูส
้ ำขำโทรศัพท์อตั โนมัติ รองรับ 4 สำยนอก 16 สำยใน พร้อม
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภณ
ั ฑ์ขนำดใหญ่ เช่น รถยนต์
งบรำยจ่ำยอื่น
รำยจ่ำยอื่น
รำยจ่ำยอืน
่
ค่ำจ้ำงทีป
่ รึกษำเพือ่ ศึกษำ วิจยั ประเมินผล หรือพัฒนำระบบต่ำง ๆ ซึง่ มิใช่เพือ่ กำร
งบเงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ่ อุดหนุ น อบต.ทุง่ กระพังโหม ตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ขอ
้ มูลข่ำวสำร
งำนบริหำรงำนคลัง
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบลประจำปี พร้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพิม
่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินเพิม
่ ค่ำครองชีพชั่วครำว ให้แก่พนักงำนส่วนตำบล (กองคลัง)
เงินประจำตำแหน่ ง
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินประจำตำแหน่ งหัวหน้ำส่วนกำรคลัง และหัวหน้ำฝ่ ำยพัฒนำและ
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ (กองคลัง)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำน
เงินเพิม
่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำง (กองคลัง)
งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติรำชกำรอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่

รวม
จำนวน

530,000 บำท
50,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

25,000 บำท

จำนวน

400,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

รวม
จำนวน

659,260 บำท
576,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

28,260 บำท

จำนวน

35,000 บำท

รวม
รวม

259,500 บำท
259,500 บำท

จำนวน

14,500 บำท

จำนวน

245,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

20,000 บำท
20,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

3,600 บำท
3,600 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

3,511,850 บำท
2,707,850 บำท

จำนวน

96,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

196,080 บำท

จำนวน

648,350 บำท

จำนวน

48,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

798,000 บำท
243,000 บำท

20,000 บำท

3,600 บำท

2,707,850 บำท
1,659,420 บำท

100,000 บำท
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เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ (เงินรำงวัลประจำปี )
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนกำรปฏิบ ัติงำนนอกเวลำของพนักงำนส่วนตำบล
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนตำบล หรือของผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิตำมระเบียบ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรพนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำหรือของ
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
โครงกำรจัดทำแผนทีภ
่ ำษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ตำมโครงกำรจัดทำแผนทีภ
่ ำษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ เพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุสำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ ม ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ (กองคลัง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ บ ันทึกข้อมูล ตลับหมึกเครือ่ งพิมพ์
ค่ำสำธำรณู ปโภค
ค่ำบริกำรไปรษณี ย์
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำไปรษณี ย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณี ย์ ค่ำธรรมเนี ยมกำรโอน
งบลงทุน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
จัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสำร ชนิด 2 บำน
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสำร ชนิด 2 บำน
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
โครงกำรป้ องกันและลดอุบ ัติเหตุทำงถนน
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้ องกันและลดอุบ ัติเหตุทำงถนน เช่น ค่ำป้ ำยไวนิล
โครงกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในชุมชน
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในชุมชน เช่น ค่ำป้ ำย ค่ำ
แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับกำรศึกษำ
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล และเงินเดือนครูผด
ู้ แ
ู ลเด็ก ประจำปี
เงินประจำตำแหน่ ง
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินประจำตำแหน่ งหัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (กอง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำน
เงินเพิม
่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินเพิม
่ ค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำง (กองกำรศึกษำ ศำสนำและ
งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติรำชกำรอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ (เงินรำงวัลประจำปี )
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

108,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม
จำนวน

430,000 บำท
50,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

110,000 บำท
60,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

15,000 บำท
15,000 บำท

รวม
รวม

6,000 บำท
6,000 บำท

จำนวน

6,000 บำท

รวม
รวม
รวม

25,000 บำท
25,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

2,212,430 บำท
1,787,430 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

920,430 บำท

จำนวน

108,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

425,000 บำท
115,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

25,000 บำท

1,787,430 บำท
717,000 บำท

100,000 บำท

หน้ำ : 1/1
วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 15/9/2559 14:06:56

เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนกำรปฏิบ ัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำนส่วนตำบล
ค่ำเช่ำบ้ำน
์ ำมระเบียบ
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนตำบล หรือของผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิต
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรพนักงำนส่วนตำบล ครูผด
ู้ แ
ู ลเด็ก หรือของ
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปก
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ เพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุสำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกำ แฟ้ ม ฯลฯ (กองกำรศึกษำ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด ชำม ช้อน ผงซักฟอก ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ บ ันทึกข้อมูล ตลับหมึกเครือ่ งพิมพ์
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็ก เช่น ค่ำอำหำร น้ำดืม
่ ค่ำของรำงวัลกำร
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
- เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำอำหำรกลำงวันสำหรับศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กบ้ำนเสืออีดำ่ ง จำนวน
ค่ำวัสดุ
ค่ำอำหำรเสริม (นม)
- เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำอำหำรเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียน (สพฐ.) 3
งบลงทุน
ค่ำทีด
่ น
ิ และสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงรัว้ ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กบ้ำนเสืออีดำ่ ง
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงรัว้ ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กบ้ำนเสืออีดำ่ ง ระยะควำม
งบเงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
1) เพือ่ อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียน (สพฐ) จำนวน 3
แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับสำธำรณสุข
งบดำเนินงำน
ค่ำวัสดุ
วัสดุวท
ิ ยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อวัสดุวท
ิ ยำศำสตร์และกำรแพทย์ เช่น น้ำยำพ่นหมอกควัน
แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบลประจำปี พร้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพิม
่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินเพิม
่ ค่ำครองชีพชั่วครำว ให้แก่พนักงำนส่วนตำบล (กองช่ำง)
เงินประจำตำแหน่ ง
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินประจำตำแหน่ งของผูอ
้ ำนวยกำรกองช่ำง (กองช่ำง)

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

รวม
จำนวน

210,000 บำท
160,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
จำนวน

100,000 บำท
40,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม
รวม
รวม

4,126,040 บำท
1,628,040 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

481,800 บำท

รวม
จำนวน

1,046,240 บำท
1,046,240 บำท

รวม
รวม

490,000 บำท
490,000 บำท

จำนวน

490,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

2,008,000 บำท
2,008,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

50,000 บำท
50,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

2,727,180 บำท
2,077,180 บำท

จำนวน

24,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

581,800 บำท

2,008,000 บำท

50,000 บำท
50,000 บำท

2,077,180 บำท
670,020 บำท

หน้ำ : 1/1
วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 15/9/2559 14:06:56

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำน
เงินเพิม
่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินเพิม
่ ค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำง (กองช่ำง)
งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติรำชกำรอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ (เงินรำงวัลประจำปี )
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินตอบแทนกำรปฏิบ ัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำนส่วนตำบล
ค่ำเช่ำบ้ำน
์ ำมระเบียบ
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนตำบล หรือของผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิต
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรพนักงำนส่วนตำบล หรือของผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิตำม
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำธรรมเนียม ๆ ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ เพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุสำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ ม ปำกกำ ฯลฯ (กองช่ำง)
วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ หลอดไฟฟ้ ำ สำยไฟฟ้ ำ โคมไฟ ฯลฯ
วัสดุกอ
่ สร้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุกอ
่ สร้ำง เช่น ไม้ตำ่ ง ๆ ทินเนอร์ สี ทรำย สว่ำน ฯลฯ (กองช่ำง)
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน เพลำ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ บน
ั ทึกข้อมูล แป้ นพิมพ์ แผ่นกรอง
งบลงทุน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภณ
ั ฑ์ขนำดใหญ่ เช่น
งำนไฟฟ้ ำถนน
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สน
ิ เพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ปกติ เช่น
งบลงทุน
ค่ำทีด
่ น
ิ และสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 15
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจรกว้ำง
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 20
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจรกว้ำง
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 23
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจรกว้ำง
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 3
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจรกว้ำง
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต หมูท
่ ี่ 10
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ขนำดผิวจรำจร
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต หมูท
่ ี่ 11

จำนวน

1,177,780 บำท

จำนวน

163,380 บำท

รวม
รวม
จำนวน

640,000 บำท
150,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

รวม
จำนวน

270,000 บำท
150,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
จำนวน

220,000 บำท
40,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

10,000 บำท
10,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

7,904,100 บำท
31,500 บำท

รวม
รวม

7,872,600 บำท
7,872,600 บำท

จำนวน

162,000 บำท

จำนวน

408,000 บำท

จำนวน

348,000 บำท

จำนวน

498,000 บำท

จำนวน

497,000 บำท

จำนวน

353,000 บำท

100,000 บำท

10,000 บำท

31,500 บำท
31,500 บำท

หน้ำ : 1/1
วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 15/9/2559 14:06:56

เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต หมูท
่ ี่ 16
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ขนำดผิวจรำจร
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต หมูท
่ ี่ 2
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ขนำดผิวจรำจร
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต หมูท
่ ี่ 7
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ขนำดผิวจรำจร
โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกบดอัด หมูท
่ ี่ 17
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนหินคลุกบดอัด ขนำดผิวจรำจร
โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกบดอัด หมูท
่ ี่ 24
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนหินคลุกบดอัด จำนวน 4 จุด ดังนี้
โครงกำรเจำะบ่อบำดำล ขนำด 6 นิ้ว พร้อมติดตัง้ ซัมเมิร์ส หมูท
่ ี่ 13
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
โครงกำรเจำะบ่อบำดำล ขนำด 6 นิ้ว พร้อมติดตัง้ ซัมเมิร์ส หมูท
่ ี่ 19
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
โครงกำรเจำะบ่อบำดำล ขนำด 6 นิ้ว พร้อมติดตัง้ ซัมเมิร์ส หมูท
่ ี่ 22
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
โครงกำรเจำะบ่อบำดำล ขนำด 6 นิ้ว พร้อมติดตัง้ ซัมเมิร์ส หมูท
่ ี่ 5
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต หมูท
่ ี่ 1
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ขนำดผิว
โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต หมูท
่ ี่ 12
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ขนำดผิวจรำจร
โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต หมูท
่ ี่ 14
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต หมูท
่ ี่ 4
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำ คสล. หมูท
่ ี่ 8
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำวำงท่อ คสล. ชัน
้ 3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำ คสล. หมูท
่ ี่ 9
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำวำงท่อ คสล. ชัน
้ 3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำคสล. หมูท
่ ี่ 18
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำวำงท่อ คสล. ชัน
้ 3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำคสล. หมูท
่ ี่ 21
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำวำงท่อ คสล.ชัน
้ 3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำคสล. หมูท
่ ี่ 6
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำวำงวท่อคสล.มอก. ชัน
้ 3 ขนำดเส้น
งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
โครงกำรบริหำรจัดเก็บสิง่ ปฏิกลู มูลฝอย
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมโครงกำรบริหำรจัดเก็บสิง่ ปฏิกลู มูลฝอย
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งำนส่งเสริมและสนับสนุ นควำมเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
โครงกำร อบต.สระสีม
่ ม
ุ สัมพันธ์
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร อบต.สระสีม
่ ม
ุ สัมพันธ์ เช่น ค่ำเช่ำเก้ำอี้ ค่ำเช่ำ
โครงกำรป้ องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้ องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
โครงกำรฝึ กอบรมอำชีพ
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมโครงกำรฝึ กอบรมอำชีพ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำ
โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวต
ิ ผูส
้ ูงอำยุ
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวต
ิ ผูส
้ ูงอำยุ เช่น ค่ำอำหำร ค่ำ

จำนวน

381,000 บำท

จำนวน

503,000 บำท

จำนวน

467,000 บำท

จำนวน

161,000 บำท

จำนวน

450,000 บำท

จำนวน

258,000 บำท

จำนวน

258,000 บำท

จำนวน

258,000 บำท

จำนวน

258,000 บำท

จำนวน

288,000 บำท

จำนวน

331,000 บำท

จำนวน

573,000 บำท

จำนวน

420,600 บำท

จำนวน

259,000 บำท

จำนวน

247,000 บำท

จำนวน

152,000 บำท

จำนวน

255,000 บำท

จำนวน

87,000 บำท

รวม
รวม
รวม

50,000 บำท
50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
รวม
รวม

460,000 บำท
460,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

325,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

50,000 บำท

460,000 บำท

หน้ำ : 1/1
วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 15/9/2559 14:06:56

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุ นกำรพัฒนำศักยภำพและส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ตำมโครงกำรส่งเสริมสนับสนุ นกำรพัฒนำศักยภำพและ
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
งำนกีฬำและนันทนำกำร
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำ
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำ และส่งทีมนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขัน เช่น ค่ำชุด
ค่ำวัสดุ
วัสดุกฬ
ี ำ
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อวัสดุกฬ
ี ำ เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ เสำตำข่ำยกีฬำ ฯลฯ (กอง
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิน
่
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรองและพิธีกำร
- เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในงำนวันสำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษำของ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
โครงกำรจัดงำนประเพณี ไทยทรงดำ
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดงำนสืบสำนประเพณี ไทยทรงดำ เช่น ค่ำจัดนิทรรศกำร ค่ำจัด
โครงกำรจัดงำนวันสงกรำนต์และวันผูส
้ ูงอำยุ
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดงำนสงกรำนต์ /ผูส
้ ูงอำยุ เช่น ค่ำจัดสถำนที่ ค่ำเช่ำเต้นท์ ฯลฯ
โครงกำรปกป้ องสถำบันพระมหำกษัตริย์
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ตำมโครงกำรปกป้ องสถำบันพระมหำกษัตริย์ (กอง
แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสริมกำรเกษตร
งบดำเนินงำน
ค่ำวัสดุ
วัสดุกำรเกษตร
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์
งำนอนุ รกั ษ์ แหล่งน้ำและป่ ำไม้
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
โครงกำรอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
เพือ่ เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
งบลงทุน
ค่ำทีด
่ น
ิ และสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
โครงกำรขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช หมูท
่ ี่ 6
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร
แผนงำนงบกลำง
งบกลำง
งบกลำง
งบกลำง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง
เบี้ยยังชีพผูส
้ ูงอำยุ
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำเบี้ยยังชีพผูส
้ ูงอำยุ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เบี้ยยังชีพคนพิกำร
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำเบี้ยควำมพิกำรของผูพ
้ ก
ิ ำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เบี้ยยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์
เพือ่ จ่ำยเป็ นค่ำสงเครำะห์ผป
ู้ ่ วยเอดส์ เดือนละ 500 บำท
สำรองจ่ำย
้ หรือบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อน
เพือ่ ใช้จ่ำยในกรณี ฉุกเฉินทีม
่ ส
ี ำธำรณภัยเกิดขึน

จำนวน

30,000 บำท

รวม
รวม
รวม

52,000 บำท
52,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

2,000 บำท
2,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

340,000 บำท
340,000 บำท

จำนวน

120,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

60,000 บำท
60,000 บำท

รวม
รวม
รวม

87,000 บำท
50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
รวม

37,000 บำท
37,000 บำท

จำนวน

37,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

15,298,110 บำท
15,298,110 บำท

จำนวน

11,500,000 บำท

จำนวน

2,000,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

1,000,000 บำท

50,000 บำท

340,000 บำท
160,000 บำท

60,000 บำท
60,000 บำท

50,000 บำท

15,298,110 บำท
241,110 บำท

หน้ำ : 1/1
วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 15/9/2559 14:06:56

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
- เงินสมทบ สปสช. เพือ่ จ่ำยสมทบกองทุน สปสช. (กองทุนหลักประกันสุขภำพ
เงินช่วยพิเศษ
เพือ่ จ่ำยเป็ นเงินช่วยเหลือพิเศษ (เงินค่ำทำศพ) สำหรับพนักงำนส่วนตำบล
เงินสมทบกองทุนบำเหน็ จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน
่ (กบท.)
เงินสมทบกองทุนบำเหน็ จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน
่ (กบท.)

จำนวน

180,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

275,000 บำท

