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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

งบบุคลำกร 10,016,930 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 5,231,160 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิ้น 49,500,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป แยก

เป็น
แผนงำนบริหำรงำนท ั่วไป

งำนบริหำรท ั่วไป 12,596,290 บำท

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีม่มุ

อ ำเภอ ก ำแพงแสน   จงัหวดันครปฐม

เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 45,600 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก อบต. เดอืนละ 1,900 บำท และรองนำยก 

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 45,600 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง นำยก อบต. เดอืนละ 1,900 บำท รอง

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 532,080 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเดอืนนำยก อบต. เดอืนละ 21,120 บำท  และรองนำยก อบต. 

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 4,785,770 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 2,737,980 บำท

เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4,517,160 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนให้แก่

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 90,720 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนของเลขำนุกำรนำยก อบต. เดอืนละ 7,560 บำท 

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของพนกังำนสว่นต ำบลต ำแหน่งผูบ้รหิำร ต ำแหน่ง 

คำ่ตอบแทนพนกังำนจ้ำง 1,648,130 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบล ต ำแหน่งปลดั อบต. 

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบลประจ ำปี พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 123,660 บำท

คำ่ตอบแทน 447,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 300,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำวพนกังำนจ้ำง

งบด ำเนินงำน 2,296,260 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพนกังำนจ้ำง และเงนิปรบัปรุงคำ่ตอบแทนพนกังำนจ้ำง 

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจ้ำง 108,000 บำท

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 34,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรพนกังำนสว่นต ำบล หรือของผูม้สีทิธติำม

คำ่เชำ่บำ้น 108,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนกังำนสว่นต ำบล หรือของผูม้สีทิธิต์ำมระเบยีบ 

 - เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง คำ่ตอบแทน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

 - คำ่รบัรองในกำรตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล เพือ่จ่ำยเป็นคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ 

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ธรรมเนียม ๆ คำ่เย็บหนงัสือหรือเขำ้ปกหนงัสือ คำ่ใชจ้่ำยในกำร

รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 55,000 บำท

คำ่ใช้สอย 660,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ไดม้ำซึง่บรกิำร 200,000 บำท

คำ่สนิไหมทดแทน 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่สนิไหมทดแทนอนัเกดิจำกรถทีใ่ชใ้นกจิกำร อบต.หรือกำรปฏบิตัิ

คำ่ใชจ้่ำยในกำรเลือกต ัง้ 50,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรเลือกต ัง้ ส ำหรบักำรเลือกต ัง้ท ั่วไปหรือกำรเลือกต ัง้ซอ่ม

คำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 100,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 200,000 บำท

โครงกำรอบรม สมัมนำหรือศกึษำดงูำนนอกสถำนที่ 50,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรฝึกอบรม สมัมนำหรือศกึษำดงูำนนอกสถำนที่
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คำ่วสัดุ 530,000 บำท

วสัดสุ ำนกังำน 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเพือ่ให้สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ  

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่วสัดอุุปกรณ์เกีย่วกบัยำนพำหนะและขนสง่ เชน่ ยำงนอก ยำงใน 

วสัดเุช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 400,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครวั เชน่ ไมก้วำด ผงซกัฟอก น ้ำยำล้ำงห้องน ้ำ 

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 25,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่วสัดทุีใ่ชใ้นกำรปฏบิตังิำน  เชน่ กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ธงชำต ิตรำ

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ เชน่ อุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึส ำหรบั

คำ่สำธำรณูปโภค 659,260 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ ถำ่นใสก่ล้องถำ่ยรูป กระดำษพมิพ์ภำพ เมมโมรีก่ำร์ด รูปสีหรือขำว

วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่วสัดเุช้ือเพลงิและหล่อลืน่ตำ่ง ๆ เชน่ น ้ำมนั เบนซนิ น ้ำมนัดเีซล 

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 28,260 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชบ้รกิำรโทรศพัท์พ้ืนฐำน คำ่โทรศพัท์เคลือ่นที่ และคำ่ใชจ้่ำยที่

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่น ้ำประปำในส ำนกังำน  ศนูย์พฒันำเด็กเล็ก ในทีส่ำธำรณะ ฯลฯ 

คำ่ไฟฟ้ำ 576,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ไฟฟ้ำในส ำนกังำน อบต. ศนูย์พฒันำเด็กเล็ก ระบบประปำของ 

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

จดัซ้ือตูส้ำขำโทรศพัท์อตัโนมตัิ 14,500 บำท

งบลงทุน 259,500 บำท

คำ่ครุภณัฑ์ 259,500 บำท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 35,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่โทรสำร คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ตกำร์ด รวมถงึ

รำยจ่ำยอื่น 20,000 บำท

รำยจ่ำยอืน่ 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ เชน่ รถยนต์

งบรำยจ่ำยอื่น 20,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่จดัซ้ือตูส้ำขำโทรศพัท์อตัโนมตัิ รองรบั 4 สำยนอก 16 สำยใน พรอ้ม

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 245,000 บำท

เพือ่อุดหนุน อบต.ทุง่กระพงัโหม ตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรศนูย์ขอ้มลูขำ่วสำร

งำนบริหำรงำนคลงั 3,511,850 บำท

เงนิอุดหนุน 3,600 บำท

เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 3,600 บำท

คำ่จ้ำงทีป่รกึษำเพือ่ศกึษำ วจิยั ประเมนิผล หรือพฒันำระบบตำ่ง ๆ ซึง่มใิชเ่พือ่กำร

งบเงนิอุดหนุน 3,600 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 96,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำว   ให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบล   (กองคลงั)

เงนิเดอืนพนกังำน 1,659,420 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบลประจ ำปี พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน

งบบุคลำกร 2,707,850 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,707,850 บำท

คำ่ตอบแทนพนกังำนจ้ำง 648,350 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพนกังำนจ้ำง และเงนิปรบัปรุงคำ่ตอบแทนพนกังำน

คำ่จ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 196,080 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ   (กองคลงั)

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งหวัหน้ำสว่นกำรคลงั และหวัหน้ำฝ่ำยพฒันำและ

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 100,000 บำท

งบด ำเนินงำน 798,000 บำท

คำ่ตอบแทน 243,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจ้ำง 48,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ครองชีพช ั่วครำวของพนกังำนจ้ำง   (กองคลงั)
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เพือ่จ่ำยเป็นคำ่เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรำงวลัประจ ำปี) 

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรพนกังำนสว่นต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำหรือของ

คำ่เชำ่บำ้น 108,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นของพนกังำนสว่นต ำบล  หรือของผูม้สีทิธติำมระเบยีบ   

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำของพนกังำนสว่นต ำบล  

คำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ธรรมเนียมตำ่ง ๆ คำ่เย็บหนงัสือหรือเขำ้ปกหนงัสือ  คำ่โฆษณำและ

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใช้สอย 430,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ไดม้ำซึง่บรกิำร 50,000 บำท

คำ่วสัดุ 110,000 บำท

วสัดสุ ำนกังำน 60,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเพือ่ให้สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ   

โครงกำรจดัท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ 300,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ตำมโครงกำรจดัท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ   

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ไปรษณีย์ คำ่ธนำณตั ิคำ่ดวงตรำไปรษณีย์ คำ่ธรรมเนียมกำรโอน

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์  เชน่  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึเครือ่งพมิพ์

คำ่สำธำรณูปโภค 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน เชน่ กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดนิสอ ฯลฯ   (กองคลงั)

วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสำร ชนิด 2 บำน 

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน 25,000 บำท

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสำร ชนิด 2 บำน 6,000 บำท

งบลงทุน 6,000 บำท

คำ่ครุภณัฑ์ 6,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมโครงกำรป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุำงถนน  เชน่ คำ่ป้ำยไวนิล 

โครงกำรสรำ้งควำมสมำนฉนัท์ในชุมชน 15,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุำงถนน 10,000 บำท

งบด ำเนินงำน 25,000 บำท

คำ่ใช้สอย 25,000 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 717,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบล และเงนิเดอืนครูผูด้แูลเด็ก ประจ ำปี 

งบบุคลำกร 1,787,430 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,787,430 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมโครงกำรสรำ้งควำมสมำนฉนัท์ในชุมชน  เชน่ คำ่ป้ำย คำ่

แผนงำนกำรศกึษำ

งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรศกึษำ 2,212,430 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจ้ำง 108,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำวพนกังำนจ้ำง (กองกำรศกึษำ ศำสนำและ

คำ่ตอบแทนพนกังำนจ้ำง 920,430 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพนกังำนจ้ำง และเงนิปรบัปรุงคำ่ตอบแทนพนกังำน

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งหวัหน้ำสว่นกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม  (กอง

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรำงวลัประจ ำปี) 

งบด ำเนินงำน 425,000 บำท

คำ่ตอบแทน 115,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรของพนกังำนสว่นต ำบล  

คำ่ใช้สอย 210,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ไดม้ำซึง่บรกิำร 160,000 บำท

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรพนกังำนสว่นต ำบล ครูผูด้แูลเด็ก หรือของ

คำ่เชำ่บำ้น 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นของพนกังำนสว่นต ำบล  หรือของผูม้สีทิธิต์ำมระเบยีบ 

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเพือ่ให้สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ  

คำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ธรรมเนียมและคำ่ลงทะเบยีนตำ่ง ๆ คำ่เย็บหนงัสือหรือเขำ้ปก

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครวั เชน่ ไมก้วำด ชำม ชอ้น ผงซกัฟอก ฯลฯ  

วสัดคุอมพวิเตอร์ 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน เชน่ กระดำษ ปำกำ แฟ้ม ฯลฯ  (กองกำรศกึษำ 

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 30,000 บำท

คำ่วสัดุ 100,000 บำท

วสัดสุ ำนกังำน 40,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรจดังำนวนัเด็กแห่งชำติ 100,000 บำท

งบด ำเนินงำน 1,628,040 บำท

คำ่ใช้สอย 581,800 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์  เชน่  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึเครือ่งพมิพ์

งำนระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษำ 4,126,040 บำท

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 1,046,240 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นคำ่อำหำรเสรมิ (นม) ส ำหรบันกัเรียนในโรงเรียน (สพฐ.) 3 

 - เพือ่จ่ำยเป็นคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นเสืออีดำ่ง   จ ำนวน 

คำ่วสัดุ 1,046,240 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดังำนวนัเด็ก เชน่ คำ่อำหำร น ้ำดืม่ คำ่ของรำงวลักำร

โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้่ำยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ 481,800 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำกอ่สรำ้งร ัว้ศนูย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นเสืออีดำ่ง  ระยะควำม

งบเงนิอุดหนุน 2,008,000 บำท

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งร ัว้ศนูย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นเสืออีดำ่ง 490,000 บำท

งบลงทุน 490,000 บำท

คำ่ทีด่นิและสิ่งกอ่สรำ้ง 490,000 บำท

งบด ำเนินงำน 50,000 บำท

คำ่วสัดุ 50,000 บำท

1) เพือ่อุดหนุนคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรบันกัเรียนในโรงเรียน (สพฐ) จ ำนวน 3 

แผนงำนสำธำรณสุข

งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบัสำธำรณสุข 50,000 บำท

เงนิอุดหนุน 2,008,000 บำท

เงนิอุดหนุนสว่นรำชกำร 2,008,000 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,077,180 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 670,020 บำท

แผนงำนเคหะและชุมชน

งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 2,727,180 บำท

งบบุคลำกร 2,077,180 บำท

วสัดวุทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดวุทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ เชน่ น ้ำยำพน่หมอกควนั 

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของผูอ้ ำนวยกำรกองชำ่ง  (กองชำ่ง)

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำว   ให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบล  (กองชำ่ง)

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบลประจ ำปี พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 24,000 บำท
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คำ่ตอบแทนพนกังำนจ้ำง 1,177,780 บำท

คำ่ตอบแทน 150,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำวพนกังำนจ้ำง (กองชำ่ง)

งบด ำเนินงำน 640,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพนกังำนจ้ำง และเงนิปรบัปรุงคำ่ตอบแทนพนกังำน

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจ้ำง 163,380 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นของพนกังำนสว่นต ำบล  หรือของผูม้สีทิธิต์ำมระเบยีบ  

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรของพนกังำนสว่นต ำบล

คำ่เชำ่บำ้น 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรำงวลัประจ ำปี) 

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 40,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ไดม้ำซึง่บรกิำร 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ธรรมเนียม ๆ คำ่เย็บหนงัสือหรือเขำ้ปกหนงัสือ  คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรพนกังำนสว่นต ำบล หรือของผูม้สีทิธติำม

คำ่ใช้สอย 270,000 บำท

วสัดสุ ำนกังำน 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน เชน่ กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ฯลฯ  (กองชำ่ง)

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ เพือ่ให้สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ 

คำ่วสัดุ 220,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 100,000 บำท

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ยำงนอก ยำงใน เพลำ 

วสัดกุอ่สรำ้ง 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง เชน่ ไมต้ำ่ง ๆ ทนิเนอร์ ส ีทรำย สว่ำน ฯลฯ  (กองชำ่ง)

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ โคมไฟ ฯลฯ  

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ เชน่ 

งบลงทุน 10,000 บำท

คำ่ครุภณัฑ์ 10,000 บำท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์  เชน่ อุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู แป้นพมิพ์ แผน่กรอง

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ เพือ่ให้สำมำรถใชง้ำนไดป้กติ เชน่ 

งบลงทุน 7,872,600 บำท

คำ่ใช้สอย 31,500 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 31,500 บำท

งำนไฟฟ้ำถนน 7,904,100 บำท

งบด ำเนินงำน 31,500 บำท

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่20 408,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ขนำดผวิจรำจรกว้ำง 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่15 162,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนำดผวิจรำจรกว้ำง 

คำ่ทีด่นิและสิ่งกอ่สรำ้ง 7,872,600 บำท

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่10 497,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ขนำดผวิจรำจร

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่3 498,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนำดผวิจรำจรกว้ำง 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่23 348,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ขนำดผวิจรำจรกว้ำง 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่11 353,000 บำท



หน้ำ : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 15/9/2559  14:06:56

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี่ ่2 503,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ขนำดผวิจรำจร

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่16 381,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  ขนำดผวิจรำจร

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลุกบดอดั หมูท่ี ่24 450,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำกอ่สรำ้งถนนหนิคลุกบดอดั จ ำนวน 4 จุด ดงัน้ี

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลุกบดอดั หมูท่ี ่17 161,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำกอ่สรำ้งถนนหนิคลุกบดอดั  ขนำดผวิจรำจร

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่7 467,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  ขนำดผวิจรำจร

โครงกำรเจำะบอ่บำดำล ขนำด 6 นิ้ว พรอ้มตดิต ัง้ซมัเมร์ิส หมูท่ี ่22 258,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำขดุเจำะบอ่บำดำล ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง

โครงกำรเจำะบอ่บำดำล ขนำด 6 นิ้ว พรอ้มตดิต ัง้ซมัเมร์ิส หมูท่ี ่19 258,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำขดุเจำะบอ่บำดำล ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง

โครงกำรเจำะบอ่บำดำล ขนำด 6 นิ้ว พรอ้มตดิต ัง้ซมัเมร์ิส หมูท่ี ่13 258,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำขดุเจำะบอ่บำดำล ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง

โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่12 331,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ขนำดผวิจรำจร

โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่1 288,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  ขนำดผวิ

โครงกำรเจำะบอ่บำดำล ขนำด 6 นิ้ว พรอ้มตดิต ัง้ซมัเมร์ิส หมูท่ี ่5 258,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำขดุเจำะบอ่บำดำล ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ คสล. หมูท่ี ่8 259,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำวำงทอ่ คสล. ช ัน้ 3 ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง

โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่4 420,600 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต

โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่14 573,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำคสล. หมูท่ี ่21 255,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำวำงทอ่ คสล.ช ัน้ 3 ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำคสล. หมูท่ี ่18 152,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำวำงทอ่ คสล. ช ัน้3 ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ คสล. หมูท่ี ่9 247,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำวำงทอ่ คสล. ช ัน้ 3 ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง

คำ่ใช้สอย 50,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 50,000 บำท

งบด ำเนินงำน 50,000 บำท

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำคสล. หมูท่ี ่6 87,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำวำงวทอ่คสล.มอก. ช ัน้ 3 ขนำดเสน้

คำ่ใช้สอย 460,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน

งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งชุมชน 460,000 บำท

งบด ำเนินงำน 460,000 บำท

โครงกำรบรหิำรจดัเก็บสิง่ปฏกิลูมลูฝอย 50,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ตำมโครงกำรบรหิำรจดัเก็บสิง่ปฏกิลูมลูฝอย 

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพ 15,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ตำมโครงกำรฝึกอบรมอำชีพ เชน่ คำ่วสัดอุุปกรณ์ คำ่

โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ 325,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมโครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ  

โครงกำร อบต.สระสีม่มุ สมัพนัธ์ 60,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมโครงกำร อบต.สระสีม่มุ สมัพนัธ์ เชน่ คำ่เชำ่เกำ้อี้ คำ่เชำ่

โครงกำรพฒันำคณุภำพชีวติผูสู้งอำยุ 30,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมโครงกำรพฒันำคณุภำพชีวติผูสู้งอำยุ  เชน่ คำ่อำหำร คำ่
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แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร

งำนกีฬำและนนัทนำกำร 52,000 บำท

งบด ำเนินงำน 52,000 บำท

โครงกำรสง่เสรมิสนบัสนุนกำรพฒันำศกัยภำพและสง่เสรมิควำมสำมำรถในกำรพฒันำ 30,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ตำมโครงกำรสง่เสรมิสนบัสนุนกำรพฒันำศกัยภำพและ

คำ่วสัดุ 2,000 บำท

วสัดกุฬีำ 2,000 บำท

คำ่ใชจ้่ำยในกำรแขง่ขนักฬีำ 50,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรแขง่ขนักฬีำ และสง่ทมีนกักฬีำเขำ้ร่วมแขง่ขนั เชน่ คำ่ชุด

คำ่ใช้สอย 50,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 160,000 บำท

 - เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ในงำนวนัส ำคญั เชน่ วนัเฉลมิพระชนมพรรษำของ

งบด ำเนินงำน 340,000 บำท

คำ่ใช้สอย 340,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดกุฬีำ เชน่ ลูกฟุตบอล ตะกรอ้ เสำตำขำ่ยกฬีำ ฯลฯ  (กอง

งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิน่ 340,000 บำท

เพือ่ใชจ้่ำยในกำรจดังำนสงกรำนต์/ผูสู้งอำยุ เชน่  คำ่จดัสถำนที ่คำ่เชำ่เตน้ท์ ฯลฯ 

โครงกำรปกป้องสถำบนัพระมหำกษตัรย์ิ 10,000 บำท

เพือ่ใชจ้่ำยในกำรจดังำนสืบสำนประเพณีไทยทรงด ำ เชน่ คำ่จดันิทรรศกำร คำ่จดั

โครงกำรจดังำนวนัสงกรำนต์และวนัผูสู้งอำยุ 50,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรจดังำนประเพณีไทยทรงด ำ 120,000 บำท

วสัดกุำรเกษตร 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่วสัดกุำรเกษตร เชน่ สำรเคมป้ีองกนัและก ำจดัศตัรูพืชและสตัว์ พนัธ์ุ

งบด ำเนินงำน 60,000 บำท

คำ่วสัดุ 60,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ตำมโครงกำรปกป้องสถำบนัพระมหำกษตัรย์ิ (กอง

แผนงำนกำรเกษตร

งำนส่งเสริมกำรเกษตร 60,000 บำท

โครงกำรอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม 50,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมโครงกำรอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม 

คำ่ใช้สอย 50,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

งำนอนุรกัษ์แหล่งน ้ำและป่ำไม้ 87,000 บำท

งบด ำเนินงำน 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำขดุลอกคลองพรอ้มก ำจดัวชัพืช  ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร 

แผนงำนงบกลำง

งบกลำง 15,298,110 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรขดุลอกคลองพรอ้มก ำจดัวชัพืช หมูท่ี ่6 37,000 บำท

งบลงทุน 37,000 บำท

คำ่ทีด่นิและสิ่งกอ่สรำ้ง 37,000 บำท

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอำยุ 11,500,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่เบี้ยยงัชีพผูสู้งอำยุ ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ย

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 241,110 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมของพนกังำนจ้ำง

งบกลำง 15,298,110 บำท

งบกลำง 15,298,110 บำท

ส ำรองจ่ำย 1,000,000 บำท

เพือ่ใชจ้่ำยในกรณีฉุกเฉินทีม่สีำธำรณภยัเกดิขึน้หรือบรรเทำปญัหำควำมเดอืดรอ้น

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 42,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่สงเครำะห์ผูป่้วยเอดส์ เดอืนละ 500 บำท

เบี้ยยงัชีพคนพกิำร 2,000,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่เบี้ยควำมพกิำรของผูพ้กิำร ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ย
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 275,000 บำท

เงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (กบท.)

เงนิชว่ยพเิศษ 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงนิชว่ยเหลือพเิศษ (เงนิคำ่ท ำศพ) ส ำหรบัพนกังำนสว่นต ำบล 

รำยจ่ำยตำมขอ้ผกูพนั 180,000 บำท

 - เงนิสมทบ สปสช. เพือ่จ่ำยสมทบกองทนุ สปสช. (กองทนุหลกัประกนัสุขภำพ


