๑

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสําโรง
บั ด นี้ ถึ งเวลาที่ ค ณะผู บ ริห ารขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลสํ า โรง จะได เสนอข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสําโรงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสําโรง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง
สถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายการดํ า เนิ น การ ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดังตอไปนี้
๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ องคการบริหารสวน
ตําบลสําโรง มีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จํานวน ๓๒,๒๘๖,๖๔๖ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม จํานวน ๑๗,๔๖๑,๙๒๗.๐๗ บาท
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๑๐,๙๔๗,๗๑๙.๖๐ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนีผ้ ูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน ๑๒ โครงการ
รวม ๑,๖๗๓,๕๕๐.๔๖ บาท
๑.๑.๕ รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนีผ้ ูกพัน จํานวน ๑ โครงการ
รวม ๓๙๒,๓๐๐ บาท
๑.๒ เงินกูคงคาง จํานวน - บาท
๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
(๑) รายรับจริง จํานวน ๒๔,๙๘๒,๑๑๕.๗๗ บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จํานวน
๑๖๕,๙๒๐.๐๐ บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน
๑๓,๑๒๔.๐๐ บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จํานวน
๑๙๒,๒๑๓.๐๖ บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
จํานวน
- บาท
พาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
๘๙,๙๒๕.๐๐ บาท
หมวดรายไดจากทุน
จํานวน
- บาท

๒

หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน ๑๕,๙๓๓,๑๔๗.๗๑ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน ๘,๕๘๗,๗๘๖.๐๐ บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน
๑๔,๘๕๗,๘๘๙.๒๔ บาท
(๓) รายจายจริง จํานวน ๒๒,๔๖๘,๑๔๗.๔๖ บาท ประกอบดวย
งบกลาง
จํานวน
๑,๑๓๖,๘๔๖.๐๐ บาท
งบบุคลากร
จํานวน ๑๐,๘๒๐,๒๘๒.๐๐ บาท
งบดําเนินงาน
จํานวน ๕,๑๕๑,๐๗๙.๔๖ บาท
งบลงทุน
จํานวน
๓,๔๔๖,๒๒๐.๐๐ บาท
งบรายจายอื่น
จํานวน
- บาท
งบเงินอุดหนุน
จํานวน ๑,๙๑๓,๗๒๐.๐๐ บาท
(๔) รายจายที่จา ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน ๑๔,๘๕๗,๘๘๙.๒๔ บาท
(๕) รายจายที่จา ยจากเงินสะสม จํานวน - บาท
(๖) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน - บาท

๓

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
องคการบริหารสวนตําบลสําโรง
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
๒.๑ รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ป ๒๕๕๙

ประมาณการ
ป ๒๕๖๐

ประมาณการ
ป ๒๕๖๑

รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
๑๖๕,๙๒๐.๐๐
๑๘๑,๓๐๐.๐๐
๑๖๗,๐๐๐.๐๐
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
๑๓,๑๒๔.๐๐
๓๗,๒๖๐.๐๐
๑๓,๐๐๐.๐๐
ใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
๑๙๒,๒๑๓.๐๖
๒๑๓,๒๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
๘๙,๙๒๕.๐๐
๑๙๖,๕๕๐.๐๐
๑๐๙,๒๐๐.๐๐
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บ
๔๖๑,๑๘๒.๐๐
๔๗๖,๘๐๐.๐๐
๔๘๙,๒๐๐.๐๐
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
๑๕,๙๓๓,๑๔๗.๗๑ ๑๕,๘๐๘,๖๙๐.๐๐ ๑๕,๗๑๐,๘๐๐.๐๐
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให ๑๕,๙๓๓,๑๔๗.๗๑ ๑๕,๘๐๘,๖๙๐.๐๐ ๑๕,๗๑๐,๘๐๐.๐๐
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๒๓,๔๔๕,๖๗๕.๐๐ ๒๑,๐๕๙,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๐๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร ๒๓,๔๔๕,๖๗๕.๐๐ ๒๑,๐๕๙,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๐๖๐,๐๐๐.๐๐
ปกครองสวนทองถิ่น
รวม
๓๙,๘๔๐,๐๐๐ ๓๗,๔๙๖,๐๐๐.๐๐ ๓๙,๒๖๐,๐๐๐.๐๐

๔

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องคการบริหารสวนตําบลสําโรง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
๒.๒ รายจาย
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม

รายจายจริงป
๒๕๕๙

ประมาณการ ป
๒๕๖๐

ประมาณการ ป
๒๕๖๑

๑,๑๓๖,๘๔๖.๐๐ ๑๐,๑๗๔,๔๑๐.๐๐ ๑๑,๑๘๔,๐๐๐.๐๐
๑๐,๘๒๐,๒๘๒.๐๐ ๑๔,๑๙๙,๐๔๐.๐๐ ๑๔,๓๙๑,๗๕๐.๐๐
๕,๑๕๑,๐๗๙.๔๖ ๗,๓๘๘,๔๕๐.๐๐ ๗,๕๒๗,๑๕๐.๐๐
๓,๔๔๖,๒๒๐ ๓,๖๕๓,๑๐๐.๐๐ ๔,๑๖๔,๖๐๐.๐๐
๑,๙๑๓,๗๒๐ ๒,๐๘๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๙๒,๕๐๐.๐๐
๒๒,๔๖๘,๑๔๗.๔๖ ๓๗,๔๙๖,๐๐๐.๐๐ ๓๙,๒๖๐,๐๐๐.๐๐

๕

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ องคการบริหารสวนตําบลสําโรง
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
แผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม
๑๒,๒๔๕,๗๕๐
๑๑,๔๑๕,๓๐๐
๘๓๐,๔๕๐
๑๕,๒๙๗,๙๕๐
๗,๗๘๓,๑๕๐
๓๘๕,๐๐๐
๓๘๕,๖๐๐
๕,๙๘๖,๔๐๐
๓๓๐,๐๐๐
๔๒๗,๘๐๐
๕๓๒,๓๐๐
๕๓๒,๓๐๐
๑๑,๑๘๔,๐๐๐
๑๑,๑๘๔,๐๐๐
๓๙,๒๖๐,๐๐๐
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลสําโรง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
แผนงานบริหารทั่วไป
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
๖,๐๑๓,๐๐๐
๓,๔๓๕,๑๒๐
๒,๕๗๗,๘๘๐
๒,๓๙๓,๐๐๐
๖๒๗,๐๐๐
๑,๑๙๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๓๕๖,๐๐๐
๕,๘๐๐
๕,๘๐๐
๓๐,๐๐๐
๘,๔๔๑,๘๐๐

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ
๕๐๕,๒๐๐
๕๐๕,๒๐๐
๗๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐
๕๗๙,๗๐๐

งานบริหารงานคลัง
๑,๘๙๔,๘๐๐
๑,๘๙๔,๘๐๐
๔๗๗,๐๐๐
๑๐๗,๐๐๐
๑๖๕,๐๐๐
๒๐๕,๐๐๐
๒๒,๐๐๐
๒๒,๐๐๐
๒,๓๙๓,๘๐๐

รวม
๘,๔๑๓,๐๐๐
๓,๔๓๕,๑๒๐
๔,๙๗๗,๘๘๐
๒,๙๔๐,๐๐๐
๗๓๔,๐๐๐
๑,๔๒๕,๐๐๐
๔๒๕,๐๐๐
๓๕๖,๐๐๐
๓๒,๓๐๐
๓๒,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๑,๔๑๕,๓๐๐
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แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
๔๒๑,๑๕๐

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย
-

๔๒๑,๑๕๐
-

๔๒๑,๑๕๐
-

๔๐๕,๐๐๐
-

๔,๓๐๐

๓๘๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
-

๔,๓๐๐
๔๒๕,๔๕๐

รวม

๔๐๕,๐๐๐

๔๒๑,๑๕๐
๔๐๕,๐๐๐
๓๘๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๔,๓๐๐
๔,๓๐๐
๘๓๐,๔๕๐
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แผนงานการศึกษา
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
๕๑๐,๐๐๐
๕๑๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๗,๕๐๐
๗,๕๐๐
๖๓๗,๕๐๐

งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
๓,๐๘๒,๐๐๐
๓,๐๘๒,๐๐๐
๒,๑๕๓,๖๕๐
๓๐,๐๐๐
๑,๐๔๖,๘๐๐
๑,๐๕๘,๘๕๐
๑๘,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๑,๗๐๐,๐๐๐
๑,๗๐๐,๐๐๐
๗,๑๔๕,๖๕๐

รวม
๓,๕๙๒,๐๐๐
๓,๕๙๒,๐๐๐
๒,๒๗๓,๖๕๐
๕๐,๐๐๐
๑,๑๒๖,๘๐๐
๑,๐๗๘,๘๕๐
๑๘,๐๐๐
๒๑๗,๕๐๐
๗,๕๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๑,๗๐๐,๐๐๐
๑,๗๐๐,๐๐๐
๗,๗๘๓,๑๕๐
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แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
-

งานสงเสริมสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื่น
-

-

๒๗๒,๕๐๐

-

๒๗๒,๕๐๐

๒๗๒,๕๐๐
-

๑๑๒,๕๐๐
๑๑๒,๕๐๐

รวม
-

๒๗๒,๕๐๐
-

๒๗๒,๕๐๐

๑๑๒,๕๐๐
๓๘๕,๐๐๐
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แผนงานสังคมสงเคราะห
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห
๒๘๕,๖๐๐

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห
-

๒๘๕,๖๐๐
-

๑๐๐,๐๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐
-

๒๘๓,๖๐๐

รวม
๒๘๕,๖๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๘๕,๖๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๘๕,๖๐๐

11

แผนงานเคหะและชุมชน
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟาและถนน

รวม

๑,๑๓๖,๔๐๐

-

๑,๑๓๖,๔๐๐

๑,๑๓๖,๔๐๐
๒๙๑,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๗๑,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐

๓,๘๙๑,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
-

๑,๔๔๕,๔๐๐

๔๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓,๘๙๑,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๔,๕๔๑,๐๐๐

๑,๑๓๖,๔๐๐
๗๙๑,๐๐๐
๗๑,๐๐๐
๕๘๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
๓,๙๐๙,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๓,๘๙๑,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๕,๙๘๖,๔๐๐

12

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สรางความเขมแข็งชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

รวม

-

-

-

-

๓๓๐,๐๐๐

-

๓๓๐,๐๐๐
๓๓๐,๐๐๐
-

-

-

๓๓๐,๐๐๐
-

๓๓๐,๐๐๐

๓๓๐,๐๐๐

13

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๒๖๒,๘๐๐

งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น

รวม

-

-

๒๖๒,๘๐๐

๒๖๒,๘๐๐
-

๑๐๕,๐๐๐

-

๖๐,๐๐๐

๑๐๕,๐๐๐
-

๒๖๒,๘๐๐

๖๐,๐๐๐
-

๑๐๕,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๒๖๒,๘๐๐
๑๖๕,๐๐๐
๑๖๕,๐๐๐
๔๒๗,๘๐๐

14

แผนงานการเกษตร
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานสงเสริมการเกษตร

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

๒๘๐,๘๐๐

๒๘๐,๘๐๐

๒๑๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๔๒,๐๐๐
๑๗๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๕๐๐

๓๕,๐๐๐
-

๑,๕๐๐
๔๙๗,๓๐๐

รวม
๒๘๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๒๘๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๔๒,๐๐๐
๒๐๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๕๓๒,๓๐๐

15

แผนงานงบกลาง
รวม

งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง
รวม

งบกลาง
๑๑,๑๘๔,๐๐๐
๑๑,๑๘๔,๐๐๐
๑๑,๑๘๔,๐๐๐

๑๑,๑๘๔,๐๐๐
๑๑,๑๘๔,๐๐๐
๑๑,๑๘๔,๐๐๐

๑๖

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
ของ องคการบริหารสวนตําบลสําโรง
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ จึงตราขอ บั ญ ญั ติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
๒๕๖๑ ขึ้ น ไว โดยความเห็ น ชอบของสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลสํ า โรง และโดยอนุ มั ติ ข อง
นายอําเภอนาเชือก ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินเี้ รียกวา “ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบัญญัติน้ใี หใชบังคับตั้งแต วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
ขอ ๓ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ เปนจํานวนรวมทั้งสิน้
๓๙,๒๖๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ขอ ๔ งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๓๙,๒๖๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
๑๑,๔๑๕,๓๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๘๓๐,๔๕๐
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนการศึกษา
๗,๗๘๓,๑๕๐
แผนงานสาธารณสุข
๓๘๕,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห
๓๘๕,๖๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน
๕,๙๘๖,๔๐๐
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
๓๓๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๔๒๗,๘๐๐
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
๕๓๒,๓๐๐
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
๑๑,๑๘๔,๐๐๐
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
๓๙,๒๖๐,๐๐๐

๑๗

ขอ ๕ ใหนายกองคก ารบริหารสวนตําบลสํ าโรง ปฏิบัติการเบิก จายเงิน งบประมาณที่
ไดรับอนุมัตใิ หเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ ๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสําโรง มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงนาม)
(นายบุญชวย แพงไธสง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลสําโรง
อนุมัติ
(ลงนาม)
( นายยุทธนา พิทยานันทกุล )
นายอําเภอนาเชือก

๑๘

รายงานประมาณการรายรับ

หมวดรายรับ
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย
อากรฆาสัตว
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต
คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว
คาธรรมเนียมโรงพักสัตว
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
คาปรับการผิดสัญญา
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
องคการบริหารสวนตําบลสําโรง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
รายรับจริง
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
ป ๒๕๕๙
ป ๒๕๖๐
๕๓,๔๔๘.๐๐
๕๗,๓๒๓.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๓๖.๐๐

๖๓,๖๘๘.๐๐
๙๖,๐๘๖.๐๐
๑,๘๐๐.๐๐
๐.๐๐

๕๓,๐๐๐.๐๐
๕๗,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐

๖๗,๐๐๐.๐๐
๙๖,๓๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐

๑๑๒,๘๐๗.๐๐

๑๖๑,๕๗๔.๐๐

๑๑๒,๐๐๐.๐๐

๑๘๑,๓๐๐.๐๐

๓๖.๐๐
๙.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๔,๕๐๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๖๖๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐
๓๓,๖๐๙.๐๐

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๓,๕๐๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๓๓,๖๐๐.๐๐

๓,๙๐๐.๐๐

๐.๐๐

๔,๗๐๐.๐๐

๑๘,๔๔๕.๐๐

๓๗,๒๖๙.๐๐

๑๘,๔๐๐.๐๐

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
๑.๔๙
๐.๗๓
-๘๘.๘๙
๐

ป ๒๕๖๑

%
%
%
%

๖๘,๐๐๐.๐๐
๙๗,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐

-๘๖.๖๗ %

๑๖๗,๐๐๐.๐๐

๑๐๐
๑๐๐
-๗๖.๑๙

%
%
%
%
%

๐.๐๐
๐.๐๐
๑,๕๐๐.๐๐
๓,๕๐๐.๐๐
๘,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

-๑๐๐ %

๐.๐๐

๓๗,๒๖๐.๐๐

-๖๕.๑๑ %

๑๓,๐๐๐.๐๐

๑๙

หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร

๒๔๐,๘๗๒.๗๐

๒๑๓,๑๙๔.๐๔

๒๔๐,๘๐๐.๐๐

๒๑๓,๒๐๐.๐๐

-๖.๑๙ %

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๔๐,๘๗๒.๗๐

๒๑๓,๑๙๔.๐๔

๒๔๐,๘๐๐.๐๐

๒๑๓,๒๐๐.๐๐

-๖.๑๙ %

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๙๗,๐๐๐.๐๐
๑,๑๑๒.๐๐
๑,๖๙๐.๐๐

๘๐,๘๐๐.๐๐
๑,๑๑๓.๐๐
๑๑๔,๖๓๐.๐๐

๑๐๑,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๔,๖๐๐.๐๐

๘๐,๘๐๐.๐๐
๑,๑๒๐.๐๐
๑๑๔,๖๓๐.๐๐

๒๓.๗๖ %
-๑๐.๗๑ %
-๙๒.๘๕ %

๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๘,๒๐๐.๐๐

๙๙,๘๐๒.๐๐

๑๙๖,๕๖๐.๐๐

๑๐๕,๖๐๐.๐๐

๑๙๖,๕๕๐.๐๐

-๗๙.๘๕ %

๑๐๙,๒๐.๐๐

๐.๐๐
๗,๘๙๘,๒๗๖.๘๔
๒,๖๑๘,๖๒๖.๓๒
๐.๐๐
๑,๒๗๗,๒๓๗.๖๗
๑,๗๓๗,๒๙๖.๓๘
๔๒,๙๕๓.๘๑
๑๐๐,๕๐๗.๒๗

๙๒๘,๔๕๘.๓๒
๗,๕๘๕,๗๓๘.๑๙
๒,๕๖๘,๗๔๙.๐๓
๙๓,๔๒๙.๗๐
๑,๔๒๘,๐๑๓.๐๐
๒,๔๕๙,๘๓๒.๕๐
๓๕,๘๘๘.๕๓
๗๑,๒๖๕.๙๘

๐.๐๐.๐๐
๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๙๒๘,๕๐๐.๐๐
๗,๕๘๕,๘๐๐.๐๐
๒,๕๖๘,๘๐๐.๐๐
๙๓,๕๐๐.๐๐
๑,๔๒๘,๑๐๐.๐๐
๒,๔๕๙,๙๐๐.๐๐
๓๕,๙๐๐.๐๐
๗๑,๓๐๐.๐๐

๓๗๕,๑๑๔.๐๐

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๔,๒๔๓.๔๐

๑,๐๘๖.๔๐
๑๕,๘๐๘,๑๙๕.๖๕

๑๔,๑๔๕,๒๕๕.๖๙

-๘๓.๘๔
๓.๗๕
-๑.๖๓
-๑๐๐
-๑.๙๗
๒๑.๗๕
-๑๕.๐๔
-๓๒.๖๘

%
%
%
%
%
%
%
%

๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๗,๘๗๐,๐๐๐.๐๐
๒,๕๒๗,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๒,๙๙๕,๐๐๐.๐๐
๓๐,๕๐๐.๐๐
๔๘,๐๐๐.๐๐

๖๓๕,๘๐๐.๐๐

๘.๐๕ %

๖๘๗,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๑,๐๙๐.๐๐

๙๙.๐๘ %

๓,๓๐๐.๐๐

๑๔,๖๔๐,๐๐๐.๐๐

๑๕,๘๐๘,๖๙๐

%

๑๕,๗๑๐,๘๐๐

-๐.๖๒

๒๐

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

๑๐,๕๑๓,๑๒๘.๐๐

๙,๗๙๕,๓๐๘.๐๐

๑๐,๓๓๓,๒๐๐.๐๐

๒๑,๐๕๙,๐๐๐.๐๐

๙.๕๐ %

๒๓,๐๖๐,๐๐๐.๐๐

๑๐,๕๑๓,๑๒๘.๐๐

๙,๗๙๕,๓๐๘.๐๐ ๑๐,๓๓๓,๒๐๐.๐๐

๒๑,๐๕๙,๐๐๐.๐๐

๙.๕๐

๒๓,๐๖๐,๐๐๐.๐๐

๒๐,๕๑๖,๗๖๐.๓๑ ๒๖,๒๑๒,๑๐๐.๖๙

๒๕,๔๕๐,๐๐๐.๐๐

๓๗,๔๙๖,๐๐๐.๐๐

%
๔.๗๐ %

๓๙,๒๖๐,๐๐๐.๐๐

๒๑

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
องคการบริหารสวนตําบลสําโรง
อําเภอนาเชือก จังหวัด มหาสารคาม
ประมาณการรายรับ (๔๐๐๐๐๐) รวมทั้งสิ้น
๑.รายไดจัดเก็บ (๔๑๐๐๐๐)
๑.๑ หมวดภาษีอากร (๔๑๑๐๐๐)
๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (๔๑๑๐๐๑)
คําชีแ้ จง : ประมาณการตั้งรับไวใกลเคียงกับรายรับจริง และตาม
จํานวนผูอ ยูในขายตองชําระภาษี
๒) ภาษีบํารุงทองที่ (๔๑๑๐๐๒)
คําชี้แจง : ประมาณการตั้งรับไวใกลเคียงกับรายรับจริง และตาม
จํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี
๓) ภาษีปาย (๔๑๑๐๐๓)
คําชี้แจง : ประมาณการตั้งรับไวใกลเคียงกับรายรับจริง และตาม
จํานวนผูอ ยูในขายตองชําระภาษี
๑.๒ หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
๔) คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย (๔๑๒๑๒๘)
คําชี้แจง : ประมาณการตัง้ รับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผา นมา
๕) คาปรับผิดสัญญาจาง (๔๑๒๒๑๐)
คําชี้แจง : ประมาณการตัง้ รับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผา นมา
๖) คาใบอนุญาตประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๔๑๒๓๐๓)
คําชี้แจง : ประมาณการตัง้ รับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผา นมา
๑.๓ หมวดรายไดจากทรัพยสิน (๔๑๒๓๙๙)
๗) ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร (๔๑๓๐๐๓)
คําชีแ้ จง : ประมาณการตั้งรับไว ใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
๑.๔ หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด (๔๑๕๐๐๐)
๘) คาขายเอกสารแบบแปลน (๔๑๕๐๐๔)
คําชีแ้ จ คําชี้แจง : ประมาณการตั้งรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
๙) คารับรองสําเนาและถายเอกสาร
คําชีแ้ จ คําชี้แจง : ประมาณการตั้งรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

จํานวน ๓๙,๒๖๐,๐๐๐ บาท
รวม
๔๘๙,๒๐๐ บาท
รวม
๑๖๗,๐๐๐ บาท
จํานวน
๖๘,๐๐๐ บาท

จํานวน

๙๗,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒,๐๐๐ บาท

รวม
จํานวน

๑๓,๐๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท

จํานวน

๘,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓,๕๐๐ บาท

รวม
จํานวน

๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐๐,๐๐๐ บาท

รวม
จํานวน

๑๐๙,๒๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑,๐๐๐ บาท

๒๒

๑๐) รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (๔๑๕๙๙๙)
คําชี้แจง: ประมาณการตั้งรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผา นมา
๒.รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔๒๐๐๐๐)
๒.๑ หมวดภาษีจัดสรร (๔๒๑๐๐๐)
๑) ภาษีคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน (๔๒๑๐๐๑)
คําชี้แจง : ประมาณการตัง้ รับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผา นมา
๒) ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พ.ร.บ กําหนดแผนฯ (๔๒๑๐๐๒)
คําชี้แจง : ประมาณการตัง้ รับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผา นมา
๓) ภาษีมูลคาเพิ่ม ๑ ใน ๙ (๔๒๑๐๐๔)
คําชี้แจง : ประมาณการตัง้ รับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผา นมา
๔) ภาษีสุรา (๔๒๑๐๐๖)
คําชี้แจง : ประมาณการตัง้ รับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผา นมา
๕) ภาษีสรรพสามิต (๔๒๑๐๐๗)
คําชี้แจง : ประมาณการตัง้ รับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผา นมา
๖) คาภาคหลวงแร (๔๒๑๐๑๒)
คําชี้แจง : ประมาณการตัง้ รับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผา นมา
๗) คาภาคหลวงปโตรเลียม (๔๒๑๐๑๓)
คําชี้แจง : ประมาณการตัง้ รับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผา นมา
๘) คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(๔๒๑๐๑๕)
คําชี้แจง : ประมาณการตัง้ รับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผา นมา
๙) ภาษีจัดสรรอื่นๆ (๗๒๑๙๙๙)
คําชี้แจง : ประมาณการตัง้ รับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผา นมา
๓.รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (๔๓๐๐๐๐)
๓.๑ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (๔๓๑๐๐๐)
๑) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาทีแ่ ละภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา
คําชีแ้ จง : ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากไดรับภารกิจถาย
โอนเพิ่มมากขึ้น

จํานวน

๘,๒๐๐ บาท

รวม ๑๕,๗๑๐,๘๐๐ บาท
จํานวน
๑๕๐,๐๐๐ บาท
จํานวน

๗,๘๗๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒,๕๒๗,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒,๙๙๕,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๐,๕๐๐ บาท

จํานวน

๔๘,๐๐๐ บาท

จํานวน

๖๘๗,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓,๓๐๐ บาท

รวม ๒๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท
จํานวน

๒๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท

๒๓

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
องคการบริหารสวนตําบลสําโรง
อําเภอ นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น ๓๙,๒๖๐,๐๐๐ บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
ดานบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
รวม ๘,๔๔๑,๘๐๐ บาท
งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐)
รวม ๖,๐๑๓,๐๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝายการเมือง) (๒๑๐๐๐๐)
รวม ๓,๔๓๕,๑๒๐ บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก (๒๑๐๑๐๐)
จํานวน
๕๑๔,๐๘๐ บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก (๒๑๐๒๐๐)
จํานวน
๔๒,๑๒๐ บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (๒๑๐๓๐๐)
จํานวน
๔๒,๑๒๐ บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต. (๒๑๐๔๐๐)
จํานวน
๘๖,๔๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (๒๑๐๖๐๐)
จํานวน ๒,๗๕๐,๔๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก ประธานสภาฯ ๑ คน
รองประธานสภาฯ ๑ คน เลขานุการสภาฯ ๑ คน
สมาชิกสภาฯ ๒๘ คน ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเดือน (ฝายประจํา) (๒๒๐๐๐๐)
รวม ๒,๕๗๗,๘๘๐ บาท
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (๒๒๐๑๐๐)
จํานวน
๑,๖๑๐,๔๐๐ บาท

๒๔

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให แกพนักงานสวน
ตําบลสํานักปลัด จํานวน ๕ อัตรา
ประกอบดวย
๑.ปลัด อบต. ๒.รองปลัด อบต. ๓.หัวหนาสํานักปลัด
๔. นักจัดการงานทั่วไป ๕.เจาพนักงานธุรการ
ตั้งจายจากเงินรายได
เงินประจําตําแหนง (๒๒๐๓๐๐)
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล จํานวน ๓
อัตรา ประกอบดวย
๑.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๒.รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๓.หัวหนาสํานักปลัด ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางลูกจางประจํา (๒๒๐๕๐๐)
เพื่อจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางแกลูกจางประจําสังกัด
สํานักปลัด(งานบริหารทั่วไป)จํานวน ๑ อัตรา
๑.ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง (๒๒๐๗๐๐)
เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไปของสํานักปลัด(งานบริหารทั่วไป) จํานวน ๓ อัตรา
ประกอบดวย
๑.ผูช ว ยบุคลากร ๒.พนักงานขับรถยนต ๓.ภารโรง
ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง (๒๒๐๘๐๐)
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไปของสํานักปลัด (งานบริหารทั่วไป)
จํานวน ๓ อัตรา ประกอบดวย
๑.ผูช ว ยบุคลากร ๒.พนักงานขับรถยนต ๓.ภารโรง
ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐)
คาตอบแทน (๓๑๐๐๐๐)
คาตอบแทนผูป ฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (๓๑๐๑๐๐)

จํานวน

๒๕๒,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒๐๗,๖๐๐ บาท

จํานวน

๔๗๑,๖๐๐ บาท

จํานวน

๓๖,๒๘๐ บาท

รวม
รวม

๒,๓๙๓,๐๐๐ บาท
๖๒๗,๐๐๐ บาท

๒๕

๑. เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลตามที่ไดรับมอบหมาย และเพื่อ
จายเปนเงินรางวัลประจําป(โบนัส) แกพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา พนักงานจางฯ และผลประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตามสิทธิที่
กฎหมาย ระเบียบฯ กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน (๓๑๐๔๐๐)
เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาผอนชําระราคาบานของพนักงาน
สวนตําบล สังกัดสํานักปลัดที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบฯกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

๕๐๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๗๒,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๕,๐๐๐ บาท

คาใชสอย (๓๒๐๐๐๐)
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)
๑) เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร เขาปก เย็บเลมหนังสือและ
งานอื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดทําเอกสาร ตั้งจายจากเงินรายได
๒) เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝกอบรม ประชุม
สัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
คณะผูบ ริหารและสมาชิกสภา อบต. ตั้งจายจากเงินรายได
๓) เพื่อจายเบีย้ ประกันภัยรถยนตสว นกลางของ อบต.
ตั้งจายจากเงินรายได
๔) เพื่อเปนคาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่สํานักงาน อบต. ตั้งจายจากเงินรายได
๕) เพื่อเปนคาจางเหมาบริการยาม เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในอาคารสถานที่ ตั้งจายจากเงินรายได
๖) เพื่อเปนคาจางเหมาบริการคนงานสวน ตั้งจายจากเงินรายได
๗) เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
ในกิจการตางๆของ อบต.สําโรงในสื่อประเภทตางๆ คาทําปาย

รวม

๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๘,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒๐๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๗,๐๐๐ บาท

จํานวน

๘๔,๐๐๐ บาท

จํานวน

๘๔,๐๐๐ บาท

จํานวน
จํานวน

๘๔,๐๐๐ บาท
๘,๐๐๐ บาท

๒๖

ประชาสัมพันธหรือแผงปดประกาศพรอมติดตัง้ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
๘) เพื่อจายเปนคาจัดทําหรือปรับปรุงเว็บไซตของ อบต.
ตั้งจายจากเงินรายได
๙) คาจางเหมาบริการอื่นๆตามอํานาจหนาที่ของ อบต.
ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐)
๑) เพื่อเปนคารับรองและรายจายที่เกี่ยวเนื่องในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่เยี่ยมเยือน อบต. ตั้งจายจากเงินรายได
๒) เพื่อเปนคารับรองในการประชุมสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
คณะทํางาน ที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมาย ระเบียบฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
๓) เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง กรณีการเลือกตั้งหรือ
เลือกตั้งซอมผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
๔) เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ซึ่งเปนวันสําคัญ
ของทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
๑) เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอืน่ ๆ ที่ระเบียบฯ
กําหนด ของผูบ ริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจําและพนักงานจางฯและบุคคลผูปฏิบัติงานอันเปน
ประโยชนตอราชการขององคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได
๒) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพผูบ ริหารทองถิ่น พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
ประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได
๓) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพผูบ ริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯ องคการบริหาร
สวนตําบลสําโรง ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

๑๕,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑๕,๐๐๐

บาท

จํานวน

๒๕,๐๐๐

บาท

จํานวน

๕๐,๐๐๐

บาท

จํานวน

๑๐,๐๐๐

บาท

จํานวน

๑๕๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑๕๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑๕๐,๐๐๐ บาท

๒๗

๔) เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวันทองถิ่นไทยประจําป ๒๕๖๑
ตั้งจายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (๓๒๐๔๐๐)
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ
ของ อบต.ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ (๓๓๐๐๐๐)
วัสดุไฟฟาและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐)
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ สายไฟและ
วัสดุอื่นที่เกี่ยวของเพื่อใชสํานักงานขององคการบริหารสวน
ตําบลสําโรง ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเชือ้ เพลิงและหลอลื่น (๓๓๐๘๐๐)
เพื่อจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น สําหรับ
ยานพาหนะ เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา และ
เครื่องจักรกลอื่นที่ใชในราชการของ องคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร (๓๓๑๑๐๐)
เพื่อจายเปนใชจายในการจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ
กิจการของ อบต. เชน เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน
ประจําป แผนพัฒนาฯ ขอบัญญัติฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร (๓๓๑๔๐๐)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผง หมึกพิมพ
แผนรองเมาส เมาส แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรีซิป
โปรแกรมคอมพิวเตอร แผนกรองแสง ตลับผงหมึก แผน
บันทึกขอมูล โปรแกรม แอนตี้ไวรัส อุปกรณเพิ่มเติม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุอื่น (๓๓๑๗๐๐)
เพื่อจัดซื้อน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ณ สํานักงาน อบต.
ตั้งจายจากเงินรายได
คาสาธารณูปโภค (๓๔๐๐๐๐)
คาไฟฟา (๓๔๐๑๐๐)
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงาน และ
อาคารสิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

๘๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๖๐,๐๐๐ บาท

รวม
จํานวน

๒๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑๒๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒๐,๐๐๐ บาท

รวม
จํานวน

๓๕๖,๐๐๐ บาท
๒๒๐,๐๐๐ บาท

๒๘

คาน้ําประปา (๓๔๐๒๐๐)
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับอาคารสํานักงาน และ อาคาร
สิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการโทรศัพท (๓๔๐๒๐๐)
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานและโทรศัพทเคลื่อนที่และ
หมายความรวมถึงคาใชสอยเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและ
คาใชสอยที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ สําหรับใชใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการไปรษณีย (๓๔๐๔๐๐)
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซือ้ ดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไ ปรษณีย ฯลฯ สําหรับใชในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (๓๔๐๕๐๐)
เพื่อเปนคาใชสอยเกี่ยวกับคาธรรมเนียมในการใชบริการการใช
ระบบอินเตอรเน็ต คาเชา สัญญาณ คาเชาโดเมนเนม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐)
คาครุภัณฑ (๔๑๐๐๐๐)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร (๔๑๑๖๐๐)
เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ kVA
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอ ยกวา ๑ kVA ( ๖๐๐ Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอ ยกวา ๑๕ นาที
จํานวน ๑ เครื่อง (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
สําโรงกําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน (๖๐๐๐๐๐)
เงินอุดหนุน (๖๑๐๐๐๐)
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (๖๑๐๑๐๐)
อุดหนุน อบต.ปอพาน ในการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสาร
ระดับอําเภอ ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

๑๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒,๐๐๐ บาท

จํานวน

๔,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑๒๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม
จํานวน

๕,๘๐๐ บาท
๕,๘๐๐ บาท
๕,๘๐๐ บาท

รวม
รวม

๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒๐,๐๐๐ บาท

๒๙

เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ (๖๑๐๒๐๐)
อุดหนุนอําเภอนาเชือกเพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีใน
วันสําคัญตางๆของทางราชการ ประจําป ๒๕๖๑ ตั้งจายจาก
เงินรายได

จํานวน

๑๐,๐๐๐ บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (๐๐๑๑๒)
งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐)
เงินเดือน (ฝายประจํา) (๒๒๐๐๐๐)
เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบลสํานักปลัด (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
จํานวน ๑ อัตรา ๑. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง (๒๒๐๗๐๐)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจของ
สํานักปลัด (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) จํานวน ๑ อัตรา
๑. ผูช ว ยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ตั้งจายจากเงินรายได

รวม
รวม
รวม
จํานวน

๕๗๙,๗๐๐
๕๐๕,๒๐๐
๕๐๕,๒๐๐
๒๖๒,๘๐๐

จํานวน

๒๔๒,๔๐๐ บาท

งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐)
คาใชสอย (๓๒๐๐๐๐)
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)
เพื่อเปนคาใชจายในการสํารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผูร ับบริการขององคการบริหารสวนตําบลสําโรง
ตั้งจายจากเงินรายได

รวม
รวม
จํานวน

๗๐,๐๐๐ บาท
๗๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๐,๐๐๐ บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
๑) เพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมระดับหมูบ าน
เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น, โดยจายเปนคาอาหาร
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการใหบริการประชาชน คาปาย
ประชาสัมพันธโครงการ และคาใชสอยอื่นที่จําเปนที่สามารถ
เบิกจายไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได

บาท
บาท
บาท
บาท

๓๐

๒) เพื่อเปนคาจายในการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน โดยจาย
เปนคาวัสดุอุปกรณที่ใชในกระบวนการจัดทําแผนชุมชน และ
คาใชสอยอื่นที่จําเปนที่สามารถเบิกจายไดตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐)
คาครุภัณฑ (๔๑๐๐๐๐)
ครุภัณฑสํานักงาน (๔๑๐๑๐๐)
เพื่อจัดซื้อตูเ ก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด ๔ ฟุต
จํานวน ๑ ตู (รายละเอียดตามแบบที่องคการบริหาร
สวนตําบลสําโรงกําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)
งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐)
เงินเดือน (ฝายประจํา) (๒๒๐๐๐๐)
เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง จํานวน ๖ อัตรา
ประกอบดวย
๑.ผูอ ํานวยการกองคลัง ๒.นักวิชาการคลัง ๓.นักวิชาการพัสดุ
๔.เจาพนักงานจัดเก็บรายได ๕.เจาพนักงานธุรการ
๖.เจาพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐)
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ/เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
ใหแก พนักงานสวนตําบลสังกัดกองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได
เงินประจําตําแหนง (๒๒๐๓๐๐)
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
ที่ดํารงตําแหนงสายบริหารและอํานวยการ จํานวน ๑ อัตรา
๑.ตําแหนง ผูอ ํานวยการกองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง (๒๒๐๗๐๐)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจสังกัด
กองคลัง จํานวน ๒ อัตรา
๑.ผูช ว ยเจาพนักงานพัสดุ ๒.ผูช ว ยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

๒๐,๐๐๐ บาท

รวม

๔,๕๐๐ บาท

รวม
จํานวน

๔,๕๐๐ บาท
๔,๕๐๐ บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

๒,๓๙๓,๘๐๐
๑,๘๙๔,๘๐๐
๑,๘๙๔,๘๐๐
๑,๕๐๓,๖๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

๖๖๐ บาท

จํานวน

๔๒,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๔๔,๔๐๐ บาท

๓๑

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง (๒๒๐๘๐๐)
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจสังกัดกองคลัง จํานวน ๑ อัตรา
๑. ผูช ว ยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

๔,๑๔๐ บาท

งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐)
คาตอบแทน (๓๑๐๐๐๐)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราช การ (๓๑๐๓๐๐)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน (๓๑๐๔๐๐)
เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาผอนชําระราคาบานของพนักงาน
สวนตําบลสังกัดกองคลังที่มีคุณสมบัติฯตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล
ตามระเบียบฯกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได

รวม
รวม
จํานวน

๔๗๗,๐๐๐ บาท
๑๐๗,๐๐๐ บาท
๑๕,๐๐๐ บาท

จํานวน

๗๒,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒๐,๐๐๐ บาท

คาใชสอย (๓๒๐๐๐๐)
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)
เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร เขาปก เย็บเลม ฯลฯ และงาน
อืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําเอกสาร ตั้งจายจากเงินรายได

รวม

๑๖๕,๐๐๐ บาท

จํานวน

๕,๐๐๐ บาท

จํานวน

๘๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๖๐,๐๐๐ บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐)
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน การประชุม อบรม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางฯ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ คาเบีย้
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอืน่ ๆ ที่ระเบียบฯ
กําหนด ของพนักงานสวนตําบลลูกจางประจําและพนักงาน
จางฯ ตั้งจายจากเงินรายได

๓๒

คาบํารุงรักษาและซอมแซม (๓๒๐๔๐๐)
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ
ของ อบต.ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

๒๐,๐๐๐ บาท

คาวัสดุ (๓๓๐๐๐๐)
วัสดุสํานักงาน (๓๓๐๑๐๐)
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆที่เปนวัสดุโดยสภาพ
และวัสดุคงทนถาวรฯ เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพที่
ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพกระดาษ ปากกา แฟมตรา
ยาง ตูเ ก็บเอกสาร แผนพลาสติก สิ่งพิมพที่ได จากการจาง
พิมพ (หนังสือพิมพ หนังสือ เอกสาร วารสาร) ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว (๓๓๐๓๐๐)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครือ่ งใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด
ถุงขยะ ผาปูโตะ ถวย ชาม ชอน สอม ผงซักฟอก น้ํายาทํา
ความสะอาดตางๆ ฯลฯ สําหรับใชทําความสะอาด อาคาร
สํานักงาน และอาคารสถานที่อื่นๆ ในกิจการของ อบต.
ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร (๓๓๑๔๐๐)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผง หมึกพิมพ
แผนรองเมาส เมาส แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรีซิป
โปรแกรมคอมพิวเตอร แผนกรองแสง ตลับผงหมึก
แผนบันทึกขอมูลโปรแกรม แอนตีไ้ วรัส อุปกรณเพิ่มเติม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

รวม
จํานวน

๒๐๕,๐๐๐ บาท
๑๕๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๕,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม
จํานวน

๒๒,๐๐๐ บาท
๒๒,๐๐๐ บาท
๒๒,๐๐๐ บาท

งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐)
คาครุภัณฑ (๔๑๐๐๐๐)
ครุภัณฑสํานักงาน (๔๑๐๑๐๐)
เพื่อจัดซื้อตูเ หล็ก ๒ บาน (มอก.)
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
-มีมือจับชนิดบิด
-มีแผนชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น
-มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

๓๓

(รายละเอียดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลสําโรงกําหนด)
จํานวน ๔ ตู ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๑)
รวม
งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐)
รวม
เงินเดือน (ฝายประจํา) (๒๒๐๐๐๐)
รวม
เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบลสํานักปลัด (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน) จํานวน ๑ อัตรา
๑. นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง (๒๒๐๗๐๐)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง
ผูช ว ยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑ อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง (๒๒๐๘๐๐)
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจตําแหนง ผูชว ยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน ๑ อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐)
รวม
คาครุภัณฑ (๔๑๐๐๐๐)
รวม
ครุภัณฑคอมพิวเตอร (๔๑๑๖๐๐)
จํานวน
๑) จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดหมึกฉีดพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
จํานวน
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถึงหมึกพิมพ (Ink Tank
Printer) จากโรงงานผูผ ลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอ ยกวา ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา ๒๐ หนาตอนาที
(ppm) หรือ ๘.๘ ภาพตอนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอ ยกวา ๑๐ หนาตอนาที (ppm)

๔๒๕,๔๕๐
๔๒๑,๑๕๐
๔๒๑,๑๕๐
๒๕๔,๔๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๑๔๘,๘๐๐ บาท

๑๗,๙๕๐ บาท

๔,๓๐๐
๔,๓๐๐
๔,๓๐๐
๔,๓๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๓๔

หรือ ๔.๕ ภาพตอนาที (ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
-สามารถใชไดกับ A๔,Letter,Legal และ Custom
โดยถาดใสกระดาษไดไมนอ ยกวา ๕๐ แผน จํานวน ๑ เครื่อง
(รายละเอียดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลสําโรง
กําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)
งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐๐)
คาใชสอย (๓๒๐๐๐๐)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ (๓๒๐๓๐๐)
๑) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน
เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม
และสงกรานต ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๒) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตําบลสําโรง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๓) เพื่อเปนคาใชจา ยตามโครงการฝกอบรมการปองกันและ
แกไขปญหาไฟปาในเขตพืน้ ที่องคการบริหารสวนตําบลสําโรง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๔) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๕) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการขับขี่ปลอดภัยใหความรูการ
ใชรถใชถนน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๖) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสรางจิตสํานึกใหประชาชน
เกี่ยวกับสาธารณภัย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (๓๒๐๔๐๐)
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ
ของ อบต.ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได

รวม
รวม
รวม

๔๐๕,๐๐๐ บาท
๔๐๕,๐๐๐ บาท
๓๘๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑๘๐,๐๐๐

บาท

จํานวน

๖๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๕๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒๕,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒๕,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒๐,๐๐๐ บาท

๓๕

คาวัสดุ (๓๓๐๐๐๐)
วัสดุเครื่องดับเพลิง (๓๓๑๖๐๐)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเปลี่ยนถายเคมีดับเพลิง
สําหรับใชในกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อบต.สําโรง ตั้งจายจากเงินรายได

รวม
จํานวน

๒๕,๐๐๐ บาท
๒๕,๐๐๐ บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑)
งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐)
เงินเดือน (ฝายประจํา) (๒๒๐๐๐๐)
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (๒๒๐๑๐๐)
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบล สังกัดสวนการศึกษาฯ จํานวน ๑ อัตรา
๑. นักวิชาการศึกษา
ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง (๒๒๐๗๐๐)
เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจสังกัด
สวนการศึกษาฯ จํานวน ๑ อัตรา
๑. ผูช ว ยนักวิชาการศึกษา
ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐)
คาตอบแทน (๓๑๐๐๐๐)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล
ตามระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได

รวม
รวม
รวม
จํานวน

๖๓๗,๕๐๐
๕๑๐,๐๐๐
๕๑๐,๐๐๐
๒๖๗,๖๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

๒๔๒,๔๐๐ บาท

รวม
รวม
จํานวน

๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑๐,๐๐๐ บาท

๓๖

คาใชสอย (๓๒๐๐๐๐)
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)
เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร เขาปก เย็บเลม ฯลฯ และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการจัดทําเอกสาร ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐)
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน การประชุม อบรม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและ
พนักงานจางฯ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
เพื่อจายเปนคาใชสอยในการเดินทางไปราชการ เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชสอยอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯกําหนด
ของพนักงานฯและพนักงานจางฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (๓๒๐๔๐๐)
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆของ อบต.ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ (๓๓๐๐๐๐)
วัสดุคอมพิวเตอร (๓๓๑๔๐๐)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผง หมึกพิมพ
แผนรองเมาส เมาส แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรีซิป
โปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรม แอนตี้ไวรัส อุปกรณ
เพิ่มเติม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐)
คาครุภัณฑ (๔๑๐๐๐๐)
ครุภัณฑสํานักงาน (๔๑๐๑๐๐)
๑) เพื่อจัดซื้อตูเ ก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด ๔ ฟุต
จํานวน ๑ ตู (รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
สําโรงกําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๒) เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางฯ จํานวน ๒ ตัว ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม
จํานวน

๘๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒๕,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒๐,๐๐๐ บาท

รวม
จํานวน

๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

๗,๕๐๐
๗,๕๐๐
๗,๕๐๐
๔,๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

๓,๐๐๐ บาท

๓๗

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒)
งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐)
เงินเดือน (ฝายประจํา) (๒๒๐๐๐๐)
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ครูผูดูแลเด็ก (๒๒๐๑๐๐)
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ครูผดู ูแลเด็ก
จํานวน ๖ อัตรา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
คาตอบแทนพนักงานจางฯ (๒๒๐๗๐๐)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน ๘ อัตรา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
คาครองชีพพนักงานจางฯ (๒๒๐๘๐๐)
เพื่อจายเปนคาครองชีพใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน ๘ อัตรา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐)
คาตอบแทน (๓๑๐๐๐๐)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล
ตามระเบียบฯกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
คาใชสอย (๓๒๐๐๐๐)
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐)
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน การประชุม อบรม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและ
พนักงานจางฯ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
๑) เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบีย้
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชสอยอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ กับการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯกําหนด
ของพนักงานฯและพนักงานจางฯ ตั้งจายเงินรายได
๒) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติตําบล
สําโรง ประจําป ๒๕๖๑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม
รวม
รวม
จํานวน

๗,๑๔๕,๖๕๐
๓,๐๘๒,๐๐๐
๓,๐๘๒,๐๐๐
๑,๖๔๓,๒๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

๑,๔๐๘,๖๐๐ บาท

จํานวน

๓๐,๒๐๐ บาท

รวม
รวม
จํานวน

๒,๑๕๓,๖๕๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท

รวม
จํานวน

๑,๐๔๖,๘๐๐ บาท
๘๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๕๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๕,๐๐๐ บาท

๓๘

๓) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสัมพันธ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๔) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเสริมสรางศักยภาพครู
ปฐมวัย เรื่อง “ดนตรีหรรษา พัฒนาเด็กปฐมวัย”
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๕) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดซื้อเวชภัณฑเพื่อปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของโรค มือ เทา ปาก ประจําป ๒๕๖๑
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๖) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําสื่อการสอนระดับปฐมวัย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๗) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการบริหารการศึกษา
ในการจางเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสําโรง
จํานวน ๘ แหง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๘) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการบริหารการศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอน (คาวัสดุรายหัว) สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสําโรง
จํานวน ๘ แหง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (๓๒๐๔๐๐)
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆของ อบต.ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

๒๔,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑๕,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑๔,๐๐๐ บาท

จํานวน

๕๗๘,๒๐๐ บาท

จํานวน

๒๐๐,๖๐๐ บาท

จํานวน

๔๐,๐๐๐ บาท

คาวัสดุ (๓๓๐๐๐๐)
รวม
คาอาหารเสริม (นม) (๓๓๐๔๐๐)
รวม
๑. เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนา
จํานวน
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสําโรง จํานวน ๘ แหง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๒. เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัด
จํานวน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามในเขตพืน้ ที่องคการ
บริหารสวนตําบลสําโรง จํานวน ๖ แหง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๑,๐๕๘,๘๕๐ บาท
๑,๐๕๘,๘๕๐ บาท
๒๓๐,๑๐๐ บาท

๘๒๘,๗๕๐ บาท

๓๙

คาสาธารณูปโภค (๓๔๐๐๐๐)
คาไฟฟา (๓๔๐๑๐๐)
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสําโรง จํานวน ๘ แหง
ตั้งจายจากเงินรายได

รวม
จํานวน

๑๘,๐๐๐ บาท
๑๒,๐๐๐ บาท

คาน้ําประปา (๓๔๐๒๐๐)
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสําโรง จํานวน ๘ แหง
ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

๖,๐๐๐ บาท

งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (๔๒๐๐๐๐)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง(๔๒๑๑๐๐)
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลสําโรง จํานวน ๘ แหง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม
รวม
จํานวน

๒๑๐,๐๐๐ บาท
๒๑๐,๐๐๐ บาท
๒๑๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม

๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม
รวม

๑๑๒,๕๐๐ บาท
๑๑๒,๕๐๐ บาท
๑๑๒,๕๐๐ บาท

จํานวน

๑๑๒,๕๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน (๖๐๐๐๐๐)
เงินอุดหนุน (๖๑๐๐๐๐)
เงินอุดหนุนสวนราชการ (๖๑๐๒๐๐)
เพื่ออุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับ โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามในเขตพืน้ ที่
องคการบริหารสวนตําบลสําโรง จํานวน ๖ แหง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑)
งบเงินอุดหนุน (๖๐๐๐๐๐)
เงินอุดหนุน (๖๑๐๐๐๐)
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน (๖๑๐๔๐๐)
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(ศสมช.) จํานวน ๑๕ หมูบ าน หมูบ านละ ๗,๕๐๐ บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๔๐

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (๐๐๒๒๒)
งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐)
คาใชสอย (๓๒๐๐๐๐)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
๑) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๒) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดซือ้ สารกําจัดลูกน้ํา
เพื่อปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตพืน้ ที่ อบต.สําโรง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๓) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพนหมอกควันเพื่อกําจัดยุงลาย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๔) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมหมูบานบริหารจัดการ
ขยะชุมชน จํานวน ๑๕ หมูบ าน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม
รวม
รวม

๒๗๒,๕๐๐ บาท
๒๗๒,๕๐๐ บาท
๒๗๒,๕๐๐ บาท

จํานวน

๓๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑๐๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑๑๒,๕๐๐ บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห (๐๐๒๓๐)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (๐๐๒๓๑)
รวม
งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐)
รวม
เงินเดือน (ฝายประจํา) (๒๒๐๐๐๐)
รวม
เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
สังกัดสํานักปลัด (แผนงานสังคมสงเคราะห) จํานวน ๑ อัตรา
๑. นักพัฒนาชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (๐๐๒๓๒)
งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐)
คาใชสอย (๓๒๐๐๐๐)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
๑) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการซอมแซมที่พักอาศัยแก
ผูย ากไรในเขตพื้นที่ตําบลสําโรง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒๘๕,๖๐๐
๒๘๕,๖๐๐
๒๘๕,๖๐๐
๒๘๕,๖๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
รวม
รวม

๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔๑

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)
งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐)
เงินเดือน (ฝายประจํา) (๒๒๐๐๐๐)
เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล สังกัดกองชาง จํานวน ๒ อัตรา ดังนี้
๑.วิศวกรโยธา ๒.นายชางโยธา ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง (๒๒๐๗๐๐)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางฯ จํานวน ๓ อัตรา ดังนี้
๑.ผูช ว ยนายชางโยธา ๒.ผูช ว ยชางไฟฟา
๓.ผูช ว ยเจาพนักงานธุรการ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง (๒๒๐๘๐๐)
เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางฯ
จํานวน ๒ อัตรา ดังนี้
๑.ผูช ว ยเจาพนักงานธุรการ ๒.ผูชวยชางไฟฟา
ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐)
คาตอบแทน (๓๑๐๐๐๐)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน (๓๑๐๔๐๐)
เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาผอนชําระราคาบานของพนักงาน
สวนตําบล สังกัดกองชาง ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบฯกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได

รวม
รวม
รวม
จํานวน

๑,๔๔๕,๔๐๐
๑,๑๓๖,๔๐๐
๑,๑๓๖,๔๐๐
๖๔๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

๔๖๓,๒๐๐ บาท

จํานวน

๒๘,๒๐๐ บาท

รวม
รวม
จํานวน

๒๙๑,๐๐๐ บาท
๗๑,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๔๒,๐๐๐ บาท

จํานวน

๙,๐๐๐ บาท

๔๒

คาใชสอย (๓๒๐๐๐๐)
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)
เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร เขาปก เย็บเลม ฯลฯ และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการจัดทําเอกสาร ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐)
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน การประชุม อบรม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและ
พนักงานจางฯ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
๑) เพื่อจายเปนคาใชสอยในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางฯ รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจาก
นายก อบต. ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการบริหาร
สวนตําบล โดยจายเปนคาเบีย้ เลีย้ งเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก และคาใชสอยอื่นๆที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ
ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
๒) เพื่อเปนคาใชจายการคัดลอกระวางที่ดินในการ
จัดทําแผนที่ภาษี ตั้งจายจากเงินรายได
๓) เพื่อเปนคาใชจายในการรังวัดแนวเขตพื้นทีส่ าธารณประโยชน
ในเขตพื้นที่ อบต.สําโรง ตั้งจายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม (๓๒๐๔๐๐)
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆของ
อบต.ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได

รวม
จํานวน

๑๘๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๔๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๕๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒๐,๐๐๐ บาท

คาวัสดุ (๓๓๐๐๐๐)
รวม
วัสดุกอสราง (๓๓๐๖๐๐)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ วัสดุกอสราง เชน ไมอัด สี แปลงทาสี ฯลฯ
และวัสดุกอสรางอื่นที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร (๓๓๑๔๐๐)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกพิมพ
แผนรองเมาส เมาส แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรีซิป
โปรแกรมคอมพิวเตอร แผนกรองแสง ตลับผงหมึก แผนบันทึก
ขอมูลโปรแกรมแอนตี้ไวรัส อุปกรณเพิ่มเติม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

๔๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท

๒๐,๐๐๐ บาท

๔๓

งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐)
หมวดคาครุภัณฑ (๔๑๐๐๐๐)
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน (๔๑๐๑๐๐)
เพื่อจัดซื้อเกาอี้สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน ๔ ตัว ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ครุภัณฑคอมพิวเตอร (๔๑๑๖๐๐)
๑) จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ ชนิด LED สี แบบ Network
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพรา งขาวดําไมนอยกวา ๑๘ หนาตอนาที
(ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอ ยกวา ๑๘ หนาตอนาที
(ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัตไิ ด
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือ
ดีกวา จํานวน ไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง หรือ
สามารถใชงาน ผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได
- สามารถใชไดกับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส
กระดาษไดไมนอ ยกวา ๒๕๐ แผน
(รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลสําโรงกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม
รวม
รวม
จํานวน

๑๘,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๖,๐๐๐

จํานวน

๑๒,๐๐๐ บาท

งานไฟฟาถนน (๐๐๒๔๒)
งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐)
คาใชสอย (๓๒๐๐๐๐)
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตัดหญาสองขางทางในเขตพืน้ ที่
องคการบริหารสวนตําบลสําโรง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม
รวม
รวม
จํานวน

๔,๕๔๑,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

๔๔

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม (๓๒๐๔๐๐)
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆของ อบต.
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
คาวัสดุ (๓๓๐๐๐๐)
วัสดุไฟฟาและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐)
เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ วัสดุไฟฟาสาธารณะ เชน หลอดไฟ สายไฟ
และวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน

๓๐๐,๐๐๐ บาท

รวม
จํานวน

๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท

งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐)
รวม
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง (๔๒๐๐๐๐)
รวม
คาสิ่งกอสรางสาธารณูปโภค (๔๒๑๐๐๐)
รวม
๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน จํานวน

๓,๘๙๑,๐๐๐
๓,๘๙๑,๐๐๐
๓,๘๙๑,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

บ านสํ าโรง หมู ที่ ๑ จากถนน คสล.เดิ ม (บริเวณบ านนางสุ ม าลี
เทียงขัน) ถึงบาน นางชม เทียบโพธิ์ ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก ไม น อ ยกว า ๓๒๐ ตารางเมตร ลงลู ก รั ง ไหล ท าง
ขางละ ๐.๓๐ เมตร และปายประชาสั มพั นธโครงการ ๑ ป าย
(ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร) รายละเอี ย ดตามแบบที่ อ งค ก าร
บริหารสวนตําบลสําโรงกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๒. โครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภายใน จํานวน
หมูบ าน บ านโพนทราย หมูที่ ๒ จากที่ ดินนายสมบั ติ เหลาเภา
ถึงบานนายเจริญ เหลาเภา ขนาดผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็ ก ไม น อ ยกว า ๓๐๐ ตารางเมตร ลงลู ก รั ง ไหล ท างข า งละ
๐.๓๐ เมตร และป ายประชาสั มพั นธโครงการ ๑ ป าย (ขนาด
๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร) รายละเอี ย ดตามแบบที่ อ งค ก ารบริห าร
สวนตําบลสําโรงกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๑๔๑,๐๐๐ บาท

๔๕

๓ . โครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภาย จํานวน

๑๕๐,๐๐๐ บาท

ในหมูบ าน บ านโนนสวาง หมูที่ ๓ จากถนน คสล.เดิม (บริเวณ
บ า นนางจั น ทร ศ รี จั น ทรแ ก ว ) ถึ งบ านนางจารุ ว รรณ ราชภั ก ดิ์
ขนาดผิ ว จราจรกว า ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้ น ที่ ค อนกรีตเสริม เหล็ ก ไม นอ ยกวา ๓๓๖
ตารางเมตร ลงลู ก รั ง ไหล ท างข า งละ ๐.๒๐ เมตร และป า ย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐
เมตร) รายละเอี ย ดตามแบบที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลสํ า โรง
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๔. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

จํานวน

๑๕๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภายใน จํานวน

๑๕๐,๐๐๐ บาท

หมูบ าน บานดงมวง หมูที่ ๕ จากถนน คสล.เดิม (บริเวณบาน
นายบัวลาย กองโส) ถึงที่ดิน นางสมจิตร ฝายสิงห ขนาดผิว
จราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอ ยกวา ๓๓๖ ตารางเมตร
ลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๒๐ เมตร และปายประชาสัมพันธ
โครงการ ๑ ปาย (ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร) รายละเอียด
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลสําโรงกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หมูบาน บานหนองบาก หมูที่ ๖ จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่ดิน
นางจอมศรี ทบซิ น ถึ งที่ ดิน นางสมร ทาสอน ขนาดผิว จราจร
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มี พื้ น ที่ ค อนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ไม น อ ยกว า ๓๓๖ ตารางเมตร
ลงลู ก รังไหล ท างข างละ ๐.๒๐ เมตร และป ายประชาสั ม พั น ธ
โครงการ ๑ ป าย (ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร) รายละเอีย ด
ต า ม แ บ บ ที่ อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล สํ า โร ง กํ า ห น ด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๔๖

๖. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน จํานวน

๑๕๐,๐๐๐ บาท

บานโนนเหลี่ยม หมูที่ ๗ จากถนน คสล.เดิม (บริเวณบานนายสุดที
ทับผา) ถึงบาน นายทองวัน ทบมาตร ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา ๓๒๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางขางละ
๐.๓๐ เมตร และป า ยประชาสั ม พั น ธ โครงการ ๑ ป า ย (ขนาด
๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร) รายละเอียดตามแบบที่แบบองคการบริหาร
สวนตําบลสําโรงกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๗. โครงการ ปรับปรุงถนนภายในหมูบาน บานชุมแสง หมูที่ จํานวน
๘ ชวงที่ ๑ จากบานนางทองนิ่ม ปะนาเส ถึง บานนางใส แทนมูล
โดยลงดิ น ถม ขนาดผิ ว จราจรกว าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถม(ปริมาตรหลวม)
ไมนอยกวา ๕๑๗ ลูกบาศกเมตร ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนาเฉลี่ ย ๐.๑๐ เมตร หรื อ มี
ปริมาตรหินคลุ ก (ปริมาตรหลวม)ไมนอ ยกวา ๓๘ ลู ก บาศก เมตร
พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ ก(มอก.ไมต่ํากวาชั้น ๓)
ปากลิ้นราง ยาวทอนละ ๑.๐๐ เมตร ศก. Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๖
ทอน ชวงที่ ๒ จากบานนายพุธ เทียบฤทธิ์ โดยลงดินถม ขนาดผิว
จราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินถม(ปริมาตรหลวม) ไมนอยกวา ๑๒๘ ลูกบาศก
เมตร ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๘ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก (ปริมาตรหลวม) ไม
น อ ยก ว า ๑ ๒ ๒ ลู ก บ าศก เม ตรพ ร อ มป รั บ เก รดเรี ย บ ด ว ย
เครื่ อ งจั ก รกล และป า ยประชาสั ม พั น ธ โครงการ ๑ ป าย (ขนาด
๑.๒๐ ม.x๒.๔๐ ม.) รายละเอีย ดตามแบบที่ อ งคก ารบริหารสว น
ตําบลสําโรงกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๑๕๐,๐๐๐ บาท

๔๗

๘. โครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภายใน จํานวน

๑๕๐,๐๐๐ บาท

ห มู บ าน บ าน เห ล าก ว า ง ห มู ที่ ๙ จาก ถ น น ค ส ล .เดิ ม
(บริเวณที่ดินนางทองยอย ปริเวทัง) ถึงที่ดินนางบัวลอย มุงไชยสง
ขน าด ผิ วจ ราจ รก ว า ง ๕ .๐ ๐ เม ต ร ย าว ๖ ๔ .๐ ๐ เม ต ร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา ๓๒๐
ตารางเมตร ลงลู ก รั ง ไหล ท างข า งละ ๐.๓๐ เมตร และป า ย
ประชาสั ม พั น ธ โครงการ ๑ ป า ย (ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร)
รายละเอี ย ดตามแบบที่ อ งค ก ารบริห ารส ว นตํ าบลสํ าโรงกํ าหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๙ . โค รงก ารวางท อระบ ายน้ํ าคอ นก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก จํานวน

๑๕๐,๐๐๐ บาท

พร อ มบ อ พั ก น้ํ า บ า นขี้ตุ น หมู ที่ ๑๐ ชว งที่ ๑ จากบ านนายสมั ย
จํ า ปาหอม ถึ งบ า นนางทองคํ า ปะวั น โน โดยวางท อ ระบายน้ํ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ไมต่ํากวาชั้น ๓) ขนาดเสนผาศูนยกลาง
๐.๓๐ เมตร ปากลิ้นรางยาวทอนละ ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๖๒ ทอน
พร อ มบ อ พั ก น้ํ า จํ า นวน ๖ บ อ (ขนาด ๐.๖๕ x ๐.๖๕ เมตร)
ชว งที่ ๒ จากบ า นนายสมบู ร ณ ปริวั น ตา ถึ งที่ น า นายเหรี ย ญ
ปะวันทะกัง โดยวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ไมต่ํา
กวาชั้น ๓) ขนาดเส น ผ าศู น ย ก ลาง ๐.๔๐ เมตร ปากลิ้ น รางยาว
ท อ น ล ะ ๑ .๐ ๐ เม ต ร จํ าน วน ๖ ๐ ท อ น พ ร อ ม บ อ พั ก น้ํ า
จํ า น ว น ๕ บ อ (ข น า ด ๐ .๗ ๗ x ๐ .๗ ๗ เม ต ร ) แ ล ะ
ปายประชาสัมพันธโครงการ ๑ ปาย (ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร)
รายละเอี ย ดตามแบบองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลสํ า โรงกํ า หนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๑๐. โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม จํานวน
บ อ พั ก น้ํ า บ านขี้เหล็ ก หมู ที่ ๑๑ ช วงที่ ๑ จากท อ ระบายน้ํ าเดิ ม
(บริเวณบ านนายบุญ เลิศ ไกรรัตน) ถึง บริเวณที่ดินนางทองออ น
ทบแกว โดยวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ไมต่ํากวา
ชั้น ๓) ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร ปากลิ้นรางยาวทอนละ

๑๕๐,๐๐๐ บาท

๔๘

๑.๐๐ เมตร จํ า นวน ๕๓ ท อ น พร อ มบ อ พั ก น้ํ า จํ า นวน ๔ บ อ
(ขนาด ๐.๙๙ x ๐.๙๙ เมตร) ชวงที่ ๒ จากบานนายบุญมาก ปะวัน
นา ถึงบานนายใส อินทสอน โดยวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (มอก.ไมต่ํากวาชั้น ๓) ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร
ปากลิ้นรางยาวทอนละ ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๕๗ ทอน พรอมบอพัก
น้ํา จํานวน ๔ บอ (ขนาด ๐.๙๙ x ๐.๙๙ เมตร) ปายประชาสัมพันธ
โครงการ ๑ ป าย (ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร) รายละเอีย ดตาม
แบบที่องคการบริหารสวนตําบลสําโรงกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๑๑. โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม จํานวน
บ อ พั ก น้ํ า บ านสํ าโรงใหม หมู ที่ ๑๒ จากบริเวณบ านนายสุ เพชร
วงษ ห มั่ น ถึ ง บ านนายคมสั น ต พหลทั พ โดยวางท อ ระบายน้ํ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ไมต่ํากวาชั้น ๓) ขนาดเสนผาศูนยกลาง
๐.๔๐ เมตร ปากลิ้นรางยาวทอนละ ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๑๐๕ ทอน
พรอ มบ อ พั ก น้ํา จํานวน ๙ บ อ (ขนาด ๐.๙๙ x ๐.๙๙ เมตร และ
ปายประชาสัมพันธโครงการ ๑ ปาย (ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร)
รายละเอียดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลสําโรงกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๑๒. โครงการกอสรางฝายน้ําลน รถสามารถวิ่งผานได กั้น จํานวน
ลําหวยตาแตก บานสําโรงราษฎร หมูที่ ๑๓ บริเวณที่นานายสุข
เที่ ย งแท ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร และป าย
ประชาสั มพั นธ โครงการ ๑ ป าย (ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร)
รายละเอียดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลสําโรงกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๑๓. โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม จํานวน
บ อ พั ก น้ํา บ านขี้เหล็ ก ใต หมูที่ ๑๔ ชว งที่ ๑ จากบ านนายนิพ นธ
โพธิ์ ริน ทร ถึ งรานค าชุ ม ชน โดยวางท อ ระบายน้ํ าคอนกรีต เสริ ม
เหล็ก (มอก.ไมต่ํากวาชั้น ๓) ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร
ปากลิ้นรางยาวทอนละ ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๙๔ ทอน พรอมบอพักน้ํา
จํานวน ๙ บอ (ขนาด ๐.๗๗ x ๐.๗๗ เมตร) ชวงที่ ๒ จากบานนางสนอง
ปะวะโก ถึงบานนางพุด ผลดิหลก โดยวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก (มอก.ไมต่ํากวาชั้น ๓) ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร
ป าก ลิ้ น รางย าว ท อ น ล ะ ๑ .๐ ๐ เม ต ร จํ าน วน ๒ ๓ ท อ น

๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑๕๐,๐๐๐ บาท

๔๙

พร อ มบ อ พั ก น้ํ า จํ า นวน ๓ บ อ (ขนาด ๐.๗๗ x ๐.๗๗ เมตร)
ปายประชาสัมพันธโครงการ ๑ ปาย (ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร)
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลสําโรงกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๑๔. โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล บานชุมแสงเหนือ หมูที่ จํานวน
๑๕ และป า ยประชาสั ม พั น ธ โ ครงการ ๑ ป า ย (ขนาด ๑.๒๐ x
๒.๔๐ เมตร) รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลสําโรง
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ.เหลา จํานวน
กวาง-บ.สําโรงใหม (รหัสสายทาง มค.ถ.๑๐๕-๐๖) จากบานสําโรง
ใหม หมูที่ ๑๒ เชื่อม บานเหลากวาง หมูที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา ๓,๔๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล
ทางขางละ ๐.๓๐ เมตร และปายประชาสัมพันธโครงการ ๑ ปาย
(ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร) รายละเอียดตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลสําโรงกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน (๖๐๐๐๐๐)
รวม
เงินอุดหนุน (๖๑๐๐๐๐)
รวม
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน (๖๑๐๔๐๐)
อุดหนุนการไฟฟาสาขาพยัคฆภูมิพิสัยเพื่อติดตัง้ ไฟฟาแสงสวาง
จํานวน
ภายในหมูบาน บานหัวดง หมูท ี่ ๔ (รายละเอียดตามที่การไฟฟาฯ
กําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)
รวม
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (๐๐๒๕๒)
งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐)
รวม
คาใชสอย (๓๒๐๐๐๐)
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
๑) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการวันผูส ูงอายุแหงชาติตําบลสําโรง จํานวน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๓๓๐,๐๐๐ บาท
๓๓๐,๐๐๐ บาท
๓๓๐,๐๐๐ บาท

๖๐,๐๐๐ บาท

๕๐

๒) เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวันสตรีแหงชาติตําบลสําโรง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๓) เพื่อเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุมสตรีแมบานตําบลสําโรง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๔) เพื่อเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมโครงการสงเสริมอาชีพ”
การสานตะกราจากพลาสติก” ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๕) โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพการทําการบูรหอม แก
ผูส ูงอายุ ผูพ ิการ ผูยากไร ประจําป ๒๕๖๑ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

จํานวน

๓๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑๘๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๐๒๖๐)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
(๐๐๐๒๖๑)
งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐)
รวม
เงินเดือน (ฝายประจํา) (๒๒๐๐๐๐)
รวม
คาจางลูกจางประจํา (๒๒๐๕๐๐)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน ๑ อัตรา
๑.ตําแหนง สันทนาการ
ตั้งจายจากเงินรายได
งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒)
รวม
งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐)
รวม
คาใชสอย (๓๒๐๐๐๐)
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ(๓๒๐๓๐๐)
๑) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกีฬาพื้นบานสัมพันธ “รอย
จํานวน
ดวงใจ ประชาชนตําบลสําโรง” ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๒) เพื่อเปนคาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเยาวชนและ
จํานวน
ประชาชนในการแขงขันกีฬาเปตองระดับอําเภอ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๓) เพื่อเปนคาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเยาวชนและ
จํานวน
ประชาชนในการแขงขันกีฬาฟุตบอลระดับอําเภอ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒๖๒,๘๐๐ บาท
๒๖๒,๘๐๐ บาท
๒๖๒,๘๐๐ บาท
๒๖๒,๘๐๐ บาท

๑๐๕,๐๐๐ บาท
๑๐๕,๐๐๐ บาท
๑๐๕,๐๐๐ บาท

๖๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

๒๕,๐๐๐ บาท

๕๑

๔) เพื่อเปนคาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเยาวชน
และประชาชนในการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลระดับอําเภอ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (๐๐๒๖๓)
งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐)
คาใชสอย (๓๒๐๐๐๐)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
๑) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกเด็กและเยาวชนตําบลสําโรง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
๒) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานภูมปิ ญญาการทํา
ลูกประคบใหกับเด็กและเยาวชนตําบลสําโรง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน

๑๕,๐๐๐ บาท

รวม
รวม
รวม

๖๐,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๐,๐๐๐ บาท

ดานเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐)
แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐)
งานสงเสริมการเกษตร (๐๐๓๒๑)
งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐)
เงินเดือน (ฝายประจํา) (๒๒๐๐๐๐)
เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการเกษตร จํานวน ๑ อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได

รวม
รวม
รวม
จํานวน

๔๙๗,๓๐๐
๒๘๐,๘๐๐
๒๘๐,๘๐๐
๒๘๐,๘๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐)
คาตอบแทน (๓๑๐๐๐๐)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

รวม
รวม
จํานวน

๒๑๕,๐๐๐ บาท
๔๒,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท

๕๒

คาเชาบาน (๓๑๐๔๐๐)
เพื่อจายเปนคาเชา/คาผอนชําระราคาบาน ของพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิในการเบิกคาเชาบาน /คาเชาซือ้ บานไดตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล
ตามระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชสอย (๓๒๐๐๐๐)
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)
๑) เพื่อจายเปนคาบริการถายเอกสาร เขาปก เย็บเลม ลาง
อัด ขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐)
๑) เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน การประชุม อบรม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและ
พนักงานจางฯ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
๑) เพื่อจายเปนคาใชสอยในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางฯ รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายก
อบต. ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวน
ตําบล โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชสอยอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ กับการเดินทางไปราชการตาม
ระเบียบ ฯ ตั้งจายจากเงินรายได
๒) เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจายจากเงินรายได
๓) เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมการปรับปรุงดิน
ใหเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดตาง ๆ และการตรวจสอบหา
ธาตุอาหารในดิน ตั้งจายจากเงินรายได
๔) เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมการขยายพันธุ
พืชดวยวิธีตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได
๕) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมการใชสารเคมีเพื่อ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

๓๖,๐๐๐ บาท

จํานวน

๔,๐๐๐ บาท

รวม

๑๗๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑๕,๐๐๐ บาท

จํานวน

๘,๐๐๐ บาท

จํานวน

๕๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒๕,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒๐,๐๐๐ บาท

๕๓

๖) เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาชีพใหกัประชาชน
ในเขตตําบลสําโรง ตั้งจายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม (๓๒๐๔๐๐)
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑตา งๆ
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ (๓๓๐๐๐๐)
วัสดุคอมพิวเตอร (๓๓๑๔๐๐)
เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกพิมพ
แผนรองเมาส เมาส แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรีซิป
โปรแกรมคอมพิวเตอร กระตอเนื่อง แผนกรองแสง
ตลับผงหมึก แผนบันทึกขอมูลโปรแกรมแอนตีไ้ วรัส
อุปกรณเพิ่มเติม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐)
คาครุภัณฑ (๔๑๐๐๐๐)
คาครุภัณฑสํานักงาน (๔๑๐๑๐๐)
เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางฯ จํานวน ๑ ตัว ตั้งจายจากเงินรายได
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (๐๐๓๒๒)
งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐)
คาใชสอย (๓๒๐๐๐๐)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
๑) เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการปลูกตนไม ตาม
โครงการ รักษนํา้ รักษปา รักษาแผนดิน เฉลิมพระเกียรติฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
๒) เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิม
พระเกียรติฯ ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

๒๕,๐๐๐ บาท

จํานวน

๕,๐๐๐ บาท

รวม
จํานวน

๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท

รวม
รวม

๑,๕๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท

จํานวน

๑,๕๐๐ บาท

รวม
รวม
รวม

๓๕,๐๐๐ บาท
๓๕,๐๐๐ บาท
๓๕,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๕,๐๐๐ บาท

๕๔

ดานการดําเนินงานอื่น (๐๐๔๐๐)
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)
งานงบกลาง (๐๐๔๑๑)
งบกลาง (๑๐๐๐๐๐)
๑) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๑๑๐๓๐๐)
ตั้งจายจากเงินรายได
๒) เบีย้ ยังชีพผูส ูงอายุ (๑๑๐๗๐๐) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๓) เบีย้ ยังชีพคนพิการ (๑๑๐๘๐๐) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๔) เบีย้ ยังชีพผูป วยเอดส (๑๑๐๙๐๐) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๕) เงินสํารองจาย (๑๑๑๐๐๐)
เพื่อใชเปนเงินสํารองจายในกรณีการเกิดสาธารณภัย
และภัยพิบัติฉุกเฉิน เชน วาตภัย อุทกภัย ฯลฯและกิจการอื่น
ที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลที่สามารถ
ดําเนินการไดตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ
ตั้งจายจากเงินรายได
จํานวน ๕๘๓,๘๕๐ บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน ๙๘๖,๑๕๐ บาท
๖) รายจายตามขอผูกพัน (๑๑๑๑๐๐)
๑) เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
สําโรง ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินรายได
๗) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
(กบท.) (๑๒๐๑๐๐) ตั้งจายจากเงินรายได

รวม ๑๑,๑๘๔,๐๐๐ บาท
รวม ๑๑,๑๘๔,๐๐๐ บาท
จํานวน
๑๖๐,๔๐๐ บาท
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๗,๒๗๕,๖๐๐
๑,๘๒๔,๐๐๐
๗๒,๐๐๐
๑,๕๗๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

๑๒๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑๖๒,๐๐๐ บาท

๕๕

