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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 28,000,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 8,140,003.00 บาท

และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด

อ าเภอ วัดเพลง   จังหวัดราชบุรี

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120.00 บำท

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080.00 บำท

งบบุคลากร 5,673,120.00 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,225,520.00 บาท

     (ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,540,800.00 บำท

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก อ.บ.ต. 86,400.00 บำท

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 36,000.00 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,447,600.00 บาท

เงินเดือนพนักงำน 3,091,800.00 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 127,800.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)
เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)
เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 24,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

     (ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

     (ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)
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งบด าเนินงาน 2,410,883.00 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 40,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรสูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

ค่าตอบแทน 61,000.00 บาท

ค่ำเช่ำบ้ำน 21,000.00 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 915,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

ค่าใชส้อย 1,535,000.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 400,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 100,000.00 บำท

ค่าวัสดุ 489,883.00 บาท

วัสดุส ำนักงำน 126,883.00 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 120,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 80,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 40,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ 153,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 90,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

ค่ำไฟฟ้ำ 250,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

ค่าสาธารณูปโภค 325,000.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 30,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

ค่ำน้ ำประปำ 20,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)
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ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 20,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16,000.00 บำท

งบลงทุน 16,000.00 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 16,000.00 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 40,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

งบเงินอุดหนุน 40,000.00 บาท

เงินอุดหนุน 40,000.00 บาท

งบบุคลากร 1,319,580.00 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,319,580.00 บาท

งานบริหารงานคลัง 2,230,580.00 บาท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

เงินเดือนพนักงำน 896,580.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 127,800.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 229,200.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

งบด าเนินงาน 911,000.00 บาท

ค่าตอบแทน 72,000.00 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 24,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 30,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

ค่ำเช่ำบ้ำน 42,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

ค่าใชส้อย 670,000.00 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 258,000.00 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 372,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 40,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

วัสดุส ำนักงำน 94,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

ค่าวัสดุ 164,000.00 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 5,000.00 บาท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000.00 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

งบด าเนินงาน 415,000.00 บาท

ค่าใชส้อย 365,000.00 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 2,915,000.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 305,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 60,000.00 บำท

ค่าวัสดุ 50,000.00 บาท

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 50,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 2,499,999.00 บำท

งบลงทุน 2,500,000.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

42,000.00 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 908,960.00 บาท

เงินเดือนพนักงำน 474,680.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

เงินประจ ำต ำแหน่ง

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 1,403,326.00 บาท

งบบุคลากร 908,960.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

ค่าครุภัณฑ์ 2,500,000.00 บาท
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ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 240,480.00 บำท

486,766.00 บาท

ค่าตอบแทน 30,000.00 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 127,800.00 บำท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 24,000.00 บำท

256,600.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 30,000.00 บำท

ค่าใชส้อย 396,766.00 บาท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 73,400.00 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 56,766.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

20,000.00 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000.00 บำท

ค่าวัสดุ 60,000.00 บาท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ) 7,600.00 บำท

งบลงทุน 7,600.00 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 7,600.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำปีทีผ่่ำนมำ)

วัสดุส ำนักงำน

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

งบด าเนินงาน
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ค่าใชส้อย 146,900.00 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 20,000.00 บำท

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 700,386.00 บาท

งบด าเนินงาน 360,386.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 126,900.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

งบเงินอุดหนุน 340,000.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

ค่าวัสดุ 213,486.00 บาท

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 213,486.00 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 340,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

เงินอุดหนุน 340,000.00 บาท

ค่าวัสดุ 50,000.00 บาท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 50,000.00 บำท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 50,000.00 บาท

งบด าเนินงาน 50,000.00 บาท

งบด าเนินงาน 55,000.00 บาท

ค่าใชส้อย 55,000.00 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 115,000.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

งบเงินอุดหนุน 60,000.00 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 55,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

เงินอุดหนุน 60,000.00 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน 60,000.00 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 857,880.00 บาท

เงินเดือนพนักงำน 653,880.00 บำท

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,476,880.00 บาท

งบบุคลากร 857,880.00 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 144,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

งบด าเนินงาน 558,000.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)
เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 18,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

ค่ำเช่ำบ้ำน 42,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

ค่าตอบแทน 92,000.00 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000.00 บำท

ค่าใชส้อย 300,000.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 180,000.00 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ) 20,000.00 บำท

วัสดุก่อสร้ำง 50,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

ค่าวัสดุ 166,000.00 บาท

วัสดุส ำนักงำน 56,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 40,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

ค่าครุภัณฑ์ 61,000.00 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 11,000.00 บำท

งบลงทุน 61,000.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

งานไฟฟ้าถนน 825,000.00 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 200,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

งบด าเนินงาน 450,000.00 บาท

ค่าใชส้อย 300,000.00 บาท

ค่าวัสดุ 150,000.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000.00 บำท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 100,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 80,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

งบลงทุน 375,000.00 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 80,000.00 บาท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค 295,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 295,000.00 บาท
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งบด าเนินงาน 662,200.00 บาท

ค่าใชส้อย 499,600.00 บาท

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 662,200.00 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 30,000.00 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 469,600.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

ค่าวัสดุ 162,600.00 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 72,600.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 642,000.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 90,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 532,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

งบด าเนินงาน 642,000.00 บาท

ค่าใชส้อย 642,000.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 110,000.00 บำท

ค่าใชส้อย 16,000.00 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 16,000.00 บำท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 75,800.00 บาท

งบด าเนินงาน 16,000.00 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 59,800.00 บาท

ครุภัณฑ์กีฬำ 59,800.00 บำท

งบลงทุน 59,800.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 274,125.00 บาท

งบด าเนินงาน 254,125.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 20,000.00 บาท

เงินอุดหนุน 20,000.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

ค่าใชส้อย 254,125.00 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 254,125.00 บำท

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 15,000.00 บาท

งบด าเนินงาน 15,000.00 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 20,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 5,000.00 บำท

ค่าใชส้อย 15,000.00 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 10,000.00 บำท

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา 696,000.00 บาท

งบด าเนินงาน 646,000.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

ค่าใชส้อย 216,000.00 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 216,000.00 บำท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 50,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

ค่าวัสดุ 70,000.00 บาท

วัสดุก่อสร้ำง 20,000.00 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 360,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

ค่าสาธารณูปโภค 360,000.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)
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ครุภัณฑ์กำรเกษตร 20,000.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

งบลงทุน 50,000.00 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 50,000.00 บาท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000.00 บำท

งบกลาง 7,778,700.00 บาท

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 6,129,000.00 บำท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 7,778,700.00 บาท

งบกลาง 7,778,700.00 บาท

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)
เบีย้ยังชีพคนพิกำร 1,152,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

50,000.00 บำทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 20,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)
ส ำรองจ่ำย 200,000.00 บำท

(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ)

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 153,200.00 บำท
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)

62,500.00 บำทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ
(ค ำชี้แจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ)


