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เงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 20,000.00 บำท

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังส้ิน 30,000,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรร

และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด

อ ำเภอ วัดเพลง   จังหวัดรำชบุรี

งบกลำง 9,052,216.00 บำท

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 7,000,000.00 บำท

แผนงำนงบกลำง

งบกลำง 9,052,216.00 บำท

งบกลำง 9,052,216.00 บำท

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)
เบ้ียยังชีพคนพิกำร 1,500,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

50,000.00 บำทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 207,810.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

62,406.00 บำทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 132,406.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)
ส ำรองจ่ำย 200,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)
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เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120.00 บำท

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080.00 บำท

งบบุคลำกร 5,741,520.00 บำท

เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,225,520.00 บำท

     (ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,540,800.00

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งำนบริหำรท่ัวไป 10,049,535.00 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000.00 บำท

บำท

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

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 3,516,000.00 บำท

เงินเดือนพนักงำน 3,180,000.00 บำท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 18,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 150,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำตอบแทน 55,000.00 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 35,000.00 บำท

งบด ำเนินงำน 2,909,015.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำใช้สอย 1,991,200.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรสูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 120,000.00 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,206,200.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

     (ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

     (ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 300,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 365,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 50,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำวัสดุ 527,815.00 บำท

วัสดุส ำนักงำน 177,815.00 บำท

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 90,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำสำธำรณูปโภค 335,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)
วัสดุคอมพิวเตอร์ 160,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำน้ ำประปำ 30,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำไฟฟ้ำ 250,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 30,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

งบลงทุน 1,349,000.00 บำท

ค่ำครุภัณฑ์ 1,349,000.00 บำท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 20,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 46,600.00 บำท
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(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 50,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

งบเงินอุดหนุน 50,000.00 บำท

เงินอุดหนุน 50,000.00 บำท

งบบุคลำกร 1,373,580.00 บำท

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,373,580.00 บำท

งำนบริหำรงำนคลัง 2,170,580.00 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

เงินเดือนพนักงำน 932,580.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 139,800.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 241,200.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

งบด ำเนินงำน 786,000.00 บำท

ค่ำตอบแทน 55,000.00 บำท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 18,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำเช่ำบ้ำน 35,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำใช้สอย 627,000.00 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 311,000.00 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 46,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 270,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)
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แผนงำนกำรเกษตร

งำนส่งเสริมกำรเกษตร 8,000.00 บำท

วัสดุส ำนักงำน 49,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำวัสดุ 164,000.00 บำท

ค่ำสำธำรณูปโภค 5,000.00 บำท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000.00 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

งบด ำเนินงำน 420,000.00 บำท

ค่ำใช้สอย 370,000.00 บำท

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 420,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 310,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 60,000.00 บำท

ค่ำวัสดุ 50,000.00 บำท

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 50,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

งบด ำเนินงำน 585,000.00 บำท

ค่ำใช้สอย 585,000.00

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 585,000.00 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 475,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 110,000.00 บำท

บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)
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งบด ำเนินงำน

ค่ำใช้สอย

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

8,000.00 บำท

8,000.00 บำท

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน 264,000.00 บำท

ค่ำตอบแทน

ค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน

     (ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

งบเงินอุดหนุน 60,000.00 บำท

แผนงำนสำธำรณสุข

แผนงำนเคหะและชุมชน

งบด ำเนินงำน 204,000.00 บำท

ค่ำใช้สอย 60,000.00 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 60,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

เงินอุดหนุน 60,000.00 บำท

เงินอุดหนุนเอกชน 60,000.00 บำท

งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 981,500.00 บำท

250,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

งบด ำเนินงำน 981,500.00 บำท

ค่ำใช้สอย 804,000.00 บำท

ค่ำวัสดุ 177,500.00 บำท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 37,500.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 10,000.00 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 544,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

รำยจ่ำยเพ่ือบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 8,000.00 บำท

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 90,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)
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เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 908,000.00 บำท

เงินเดือนพนักงำน 680,000.00 บำท

แผนงำนเคหะและชุมชน

งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,534,000.00 บำท

งบบุคลำกร 908,000.00 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 150,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)
เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

งบด ำเนินงำน 576,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 18,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำเช่ำบ้ำน 35,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำตอบแทน 60,000.00 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 5,000.00 บำท

ค่ำใช้สอย 386,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 266,000.00 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ) 20,000.00 บำท

ค่ำวัสดุ 130,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)
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วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

วัสดุก่อสร้ำง 50,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)
วัสดุส ำนักงำน 20,000.00 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 40,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำครุภัณฑ์ 50,000.00 บำท

งบลงทุน 50,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

งำนไฟฟ้ำถนน 1,591,000.00 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 200,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

งบด ำเนินงำน 470,000.00 บำท

ค่ำใช้สอย 300,000.00 บำท

ค่ำวัสดุ 170,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000.00 บำท

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 100,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 1,061,000.00 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 60,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

งบลงทุน 1,121,000.00 บำท

ค่ำครุภัณฑ์ 60,000.00 บำท
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บำท1,120,140.00

บำท1,661,271.00

42,000.00 บำท

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,120,140.00 บำท
เงินเดือนพนักงำน 679,320.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค 1,061,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

แผนงำนกำรพำณิชย์

งำนกิจกำรประปำ 720,000.00 บำท
งบด ำเนินงำน 670,000.00 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 360,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำใช้สอย 240,000.00 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 240,000.00 บำท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 50,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำวัสดุ 70,000.00 บำท

วัสดุก่อสร้ำง 20,000.00 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000.00 บำท

ค่ำสำธำรณูปโภค 360,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

ครุภัณฑ์กำรเกษตร 20,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

งบลงทุน 50,000.00 บำท
ค่ำครุภัณฑ์ 50,000.00 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง

แผนงำนกำรศึกษำ

งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ

งบบุคลำกร

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)
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จ ำนวน 72,900.00 บำท

จ ำนวน 128,800.00 บำท
จ ำนวน

รวม
รวม

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 248,160.00 บำท

339,431.00 บำท
ค่ำตอบแทน 20,000.00 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 132,660.00 บำท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 18,000.00 บำท

153,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000.00 บำท

ค่ำใช้สอย 233,431.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 15,000.00 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 55,431.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

46,000.00 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000.00 บำท

ค่ำวัสดุ 86,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000.00 บำท
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ)

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

งบลงทุน 201,700.00 บำท
ค่ำครุภัณฑ์ 201,700.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ) 7,600.00 บำท
ครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้ำง

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 663,888.00 บำท
งบด ำเนินงำน 403,888.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

วัสดุส ำนักงำน

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

งบด ำเนินงำน
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ค่ำใช้สอย 219,180.00 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 16,860.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 202,320.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

งบเงินอุดหนุน 260,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำวัสดุ 184,708.00 บำท

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 184,708.00 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 260,000.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

เงินอุดหนุน 260,000.00 บำท

ค่ำใช้สอย 25,510.00 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 25,510.00 บำท

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

งำนกีฬำและนันทนำกำร 83,060.00 บำท

งบด ำเนินงำน 25,510.00 บำท

ค่ำครุภัณฑ์ 57,550.00 บำท

ครุภัณฑ์กีฬำ 57,550.00 บำท

งบลงทุน 57,550.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้กสูงว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน 215,950.00 บำท

งบด ำเนินงำน 215,950.00 บำท

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

(ค ำช้ีแจงประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ)

ค่ำใช้สอย 215,950.00 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 129,725.00 บำท




