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รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลซับตะเคียน
อาเภอ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ปี 2559
หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีป้าย
อากรการฆ่าสัตว์
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00
29,939.50
5,749.50
1,960.00
150.00
37,799.00

0.00
40,612.83
5,756.00
1,970.00
180.00
48,518.83

0.00
59,113.50
12,968.25
9,720.00
30.00
81,831.75

0.00
55,000.00
12,000.00
9,000.00
1,500.00
77,500.00

100.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

50,000.00
55,000.00
12,000.00
9,000.00
1,500.00
127,500.00

0.00
250.00
900.00
500.00
0.00
0.00
1,650.00

1,112.00
370.00
3,300.00
1,400.00
116.00
0.00
6,298.00

0.00
720.00
1,600.00
1,100.00
0.00
0.00
3,420.00

5,000.00
500.00
3,000.00
5,000.00
500.00
500.00
14,500.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

5,000.00
500.00
3,000.00
5,000.00
500.00
500.00
14,500.00

331,006.88
331,006.88

300,561.59
300,561.59

281,033.35
281,033.35

400,000.00
400,000.00

0.00 %

400,000.00
400,000.00

37,910.00

134,025.00

132,505.00

123,500.00

0.00 %

123,500.00
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รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ค่าขายแบบแปลน
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด
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37,910.00

134,025.00

132,505.00

123,500.00

123,500.00

0.00
10,800.00
0.00
1,900.00
12,700.00

0.00
0.00
220.00
4,414.00
4,634.00

2,000.00
0.00
0.00
7,950.00
9,950.00

0.00
15,000.00
500.00
7,500.00
23,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

0.00
15,000.00
500.00
7,500.00
23,000.00

364,219.63
8,026,349.58
2,080,700.68
42,504.38
1,016,618.97
2,186,755.75
3.00
55,857.85
34,664.04
873.00
13,808,546.88

490,829.38
8,228,186.98
2,081,292.50
68,922.24
1,027,379.43
2,475,863.56
0.00
87,794.30
32,056.20
892.40
14,493,216.99

491,260.62
8,419,789.30
2,296,407.84
48,454.37
0.00
3,957,188.94
0.00
71,671.75
30,878.26
1,280.40
15,316,931.48

500,000.00
8,300,000.00
2,080,000.00
68,000.00
1,000,000.00
2,509,000.00
500.00
88,000.00
80,000.00
1,000.00
14,626,500.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
-100.00 %
53.81 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

500,000.00
8,300,000.00
2,080,000.00
68,000.00
0.00
3,859,000.00
500.00
88,000.00
80,000.00
1,000.00
14,976,500.00

6,046,296.00
6,046,296.00
20,275,908.76

12,415,671.00
12,415,671.00
27,402,925.41

12,686,085.00
12,686,085.00
28,511,756.58

14,335,000.00
14,335,000.00
29,600,000.00

0.00 %

14,335,000.00
14,335,000.00
30,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับตะเคียน
อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

30,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ประมำณกำรไว้เพื่อรองรับกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ภำษีบำรุงท้องที่
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ภำษีป้ำย
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
อำกรกำรฆ่ำสัตว์
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำสำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย

รวม
จำนวน

127,500 บาท
50,000 บำท

จำนวน

55,000 บำท

จำนวน

12,000 บำท

จำนวน

9,000 บำท

จำนวน

1,500 บำท

รวม
จำนวน

14,500 บาท
5,000 บำท

จำนวน

500 บำท

จำนวน
จำนวน

3,000 บำท
5,000 บำท

จำนวน

500 บำท

จำนวน

500 บำท

รวม
จำนวน

400,000 บาท
400,000 บำท
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ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รวม
123,500 บาท
รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
จำนวน
123,500 บำท
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
23,000 บาท
ค่ำขำยแบบแปลน
จำนวน
15,000 บำท
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ค่ำรับรองสำเนำและถ่ำยเอกสำร
จำนวน
500 บำท
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จำนวน
7,500 บำท
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 14,976,500 บาท
ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์
จำนวน
500,000 บำท
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
จำนวน
8,300,000 บำท
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ
จำนวน
2,080,000 บำท
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ภำษีธุรกิจเฉพำะ
จำนวน
68,000 บำท
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ภำษีสรรพสำมิต
จำนวน
3,859,000 บำท
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้
จำนวน
500 บำท
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ค่ำภำคหลวงแร่
จำนวน
88,000 บำท
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม
จำนวน
80,000 บำท
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ภำษีจัดสรรอื่นๆ
จำนวน
1,000 บำท
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่และภำรกิจ
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
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รวม
จำนวน

14,335,000 บาท
14,335,000 บำท
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับตะเคียน
อำเภอ ชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 28,500,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรรและหมวด
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป
รวม 6,817,880 บำท
งบบุคลำกร
รวม 4,634,220 บำท
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)
รวม 1,879,920 บำท
เงินเดือนนำยก/รองนำยก
จำนวน 514,080 บำท
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
42,120 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
42,120 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
86,400 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 1,195,200 บำท
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม 2,754,300 บำท
เงินเดือนพนักงำน
จำนวน 1,163,460 บำท
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
21,420 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน 126,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน 1,254,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
จำนวน 105,420 บำท
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินอื่นๆ
84,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็น
งบดำเนินงำน
รวม 2,137,360 บำท
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ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็น
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพื่อจ่ำยเป็น
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำของขวัญของรำงวัล
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำบอกรับวำรสำร
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำพวงมำลำ ช่อดอกไม้
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรจัดงำนเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็น

รวม
จำนวน

86,000 บำท
10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

36,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม 1,245,000 บำท
จำนวน

400,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

70,000 บำท

จำนวน

400,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

รวม
จำนวน

487,960 บำท
140,000 บำท
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วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็น
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็น
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพื่อจ่ำยเป็น
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็น
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
เพื่อจ่ำยเป็น
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1
เพื่อจ่ำยเป็น
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
เพื่อจ่ำยเป็น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

170,960 บำท

จำนวน

12,000 บำท

จำนวน

35,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

318,400 บำท
200,000 บำท

จำนวน

7,400 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

7,000 บำท

จำนวน

94,000 บำท

รวม
รวม

26,300 บำท
26,300 บำท

จำนวน

22,000 บำท

จำนวน

4,300 บำท

รวม
รวม

20,000 บำท
20,000 บำท
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อุดหนุนโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ
เพื่อจ่ำยเป็น
งำนบริหำรงำนคลัง
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็น
งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็น
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร

จำนวน

20,000 บำท

รวม 1,579,480 บำท
รวม 1,334,880 บำท
รวม 1,334,880 บำท
จำนวน 675,360 บำท
จำนวน

42,840 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

255,840 บำท

จำนวน

276,000 บำท

จำนวน

42,840 บำท

รวม
รวม
จำนวน

220,000 บำท
70,000 บำท
40,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม

70,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรแผนที่ภำษี
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็น
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็น
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็น
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1
เพื่อจ่ำยเป็น
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ (18 หน้ำ/นำที)
เพื่อจ่ำยเป็น
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็น
งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
จำนวน

80,000 บำท
35,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม
รวม

24,600 บำท
24,600 บำท

จำนวน

22,000 บำท

จำนวน

2,600 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

500,840 บำท
318,840 บำท
318,840 บำท
138,000 บำท

จำนวน

21,420 บำท

จำนวน

138,000 บำท

จำนวน

21,420 บำท

รวม
รวม

182,000 บำท
40,000 บำท
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ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรจัดทำธนำคำรน้ำใต้ดินเพื่อป้องกันปัญหำภัยแล้งและน้ำท่วม
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรตั้งจุดตรวจ/จุดบริกำรประชำชน
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรอบรมทบทวน ศึกษำดูงำนอำสำสมัตรป้องกันและบรรเทำสำ
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ำยเป็น
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ำยเป็น- ค่ำจัดหำสิ่งของที่เป็นวัสดุอื่น ๆโดยสภำพและวัสดุ
แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็น
งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

จำนวน

40,000 บำท

รวม

102,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

12,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

รวม
จำนวน

40,000 บำท
30,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม 4,376,106 บำท
รวม 1,382,280 บำท
รวม 1,382,280 บำท
จำนวน 549,480 บำท
จำนวน

784,800 บำท

จำนวน

48,000 บำท

รวม 1,529,826 บำท
20,000 บำท
รวม
10,000 บำท
จำนวน
จำนวน

10,000 บำท

รวม

696,100 บำท

หน้ำ : 1/1
วันที่พิมพ์ : 9/7/2563 09:56:27

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชำติ
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยสำหรับสนับสนุนศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำอำหำรกลำงวัน
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กนอกห้องเรียนและหรือโครงกำร
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำวัสดุ
ค่ำอำหำรเสริม (นม)
เพื่อจ่ำยเป็น
วัสดุกำรศึกษำ
เพื่อจ่ำยเป็น
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนำด
เพื่อจ่ำยเป็น- ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียน
เพื่อจ่ำยเป็น
แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

198,100 บำท

จำนวน

343,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
จำนวน

813,726 บำท
783,726 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม
รวม

108,000 บำท
108,000 บำท

จำนวน

108,000 บำท

รวม 1,356,000 บำท
รวม 1,356,000 บำท
จำนวน 1,356,000 บำท

รวม
รวม
รวม

319,500 บำท
199,500 บำท
129,500 บำท

จำนวน

10,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็น
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคระบำด
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระ
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็น-ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้
ค่ำวัสดุ
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
เพื่อจ่ำยเป็น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสำหรับกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชดำริ
เพื่อจ่ำยเป็น
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็น
งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำเช่ำบ้ำน

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

49,500 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
จำนวน

70,000 บำท
70,000 บำท

รวม
รวม

120,000 บำท
120,000 บำท

จำนวน

120,000 บำท

รวม 1,060,000 บำท
รวม 750,000 บำท
รวม 750,000 บำท
จำนวน 528,000 บำท
จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

180,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

310,000 บำท
40,000 บำท
10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

หน้ำ : 1/1
วันที่พิมพ์ : 9/7/2563 09:56:27

เพื่อจ่ำยเป็น
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อำศัยและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้แก่
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรประชำสัมพันธ์และให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรคเอดส์และ
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรสงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำส
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ด้อยโอกำส
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุหรือผู้พิกำรหรือผู้ป่วย
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็น
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็น
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรศูนย์บริกำรคนพิกำรตำบลซับตะเคียน
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรศูนย์พัฒนำคุณภำพ และส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุตำบลซับ
เพื่อจ่ำยเป็น
แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลำกร

จำนวน

10,000 บำท

รวม

250,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

120,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

รวม
จำนวน

20,000 บำท
10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
รวม
รวม

20,000 บำท
20,000 บำท
20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม 1,120,420 บำท
รวม 705,420 บำท
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เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็น
งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
เพื่อจ่ำยเป็น- ค่ำประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็น- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็น- ค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนตำบลในหน่วยงำนและ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็น- เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนตำบล
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็น- ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็น- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็น- ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถ
ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็น- ค่ำจัดหำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภำพและวัสดุต่ำง ๆ ที่

รวม
จำนวน

705,420 บำท
323,160 บำท

จำนวน

21,420 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

276,000 บำท

จำนวน

42,840 บำท

รวม
รวม
จำนวน

415,000 บำท
85,000 บำท
60,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

รวม

270,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

รวม
จำนวน

60,000 บำท
30,000 บำท
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วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพื่อจ่ำยเป็น- ค่ำจัดหำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษเขียน
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็น- ค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือจำน
งำนไฟฟ้ำถนน
งบดำเนินงำน
ค่ำวัสดุ
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็น
วัสดุก่อสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็น
งบลงทุน
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนทำงขึ้นเขำหนอง
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสำยเขำน้อยเพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสำยบ้ำนนำงเป้ำ
เพื่อจ่ำยเป็น
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรอบรมหลักสูตรอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรจัดประชุมประชำคมหมู่บ้ำน/ตำบล
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมของประชำชนใน
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรบวชป่ำเขำอ้ำยโป้ด-เขำอีด่ำง
เพื่อจ่ำยเป็น

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม 1,657,700 บำท
รวม 160,000 บำท
รวม 160,000 บำท
จำนวน 100,000 บำท
จำนวน

60,000 บำท

รวม 1,497,700 บำท
รวม 1,497,700 บำท
จำนวน

499,000 บำท

จำนวน

500,000 บำท

จำนวน

498,700 บำท

รวม
รวม
รวม

890,000 บำท
835,000 บำท
835,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท
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โครงกำรปกป้องสถำบันสำคัญของชำติ
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ตำมยุทธศำสตร์พลังแผ่นดิน
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรฝึกอบม สัมมนำและศึกษำดูงำน
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรพัฒนำบทบำทสตรีและพัฒนำกล่้มอำชีพ
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร สมำชิกสภำเด็กและเยำวชน
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพภำยในตำบล
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและป้องกันไฟป่ำเขำสมโภชน์
เพื่อจ่ำยเป็น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนกำรจัดงำนรัฐพิธีและปกป้องสถำบันสำคัญของชำติอำเภอ
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติดอำเภอชัย
เพื่อจ่ำยเป็น- เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรพลังแผ่นดินเอำชนะ
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
งำนกีฬำและนันทนำกำร
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน เยำวชน ประชำชนและผู้นำชุมชน
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำวัสดุ
วัสดุกีฬำ
เพื่อจ่ำยเป็น
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงำน

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

55,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม
รวม

55,000 บำท
55,000 บำท

จำนวน

25,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม
รวม
รวม

295,000 บำท
295,000 บำท
250,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

รวม
จำนวน

45,000 บำท
45,000 บำท

รวม
รวม

418,000 บำท
390,000 บำท
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ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทำง
เพื่อจ่ำยเป็น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนกำรจัดงำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชจังหวัดลพบุรี
เพื่อจ่ำยเป็น
แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสริมกำรเกษตร
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรฝึกอบรมเยำวชนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรพัฒนำศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลซับ
เพื่อจ่ำยเป็น
โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรแปลงใหญ่
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำวัสดุ
วัสดุกำรเกษตร
เพื่อจ่ำยเป็น
งำนอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่ำไม้
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่ำง ๆ
เพื่อจ่ำยเป็น

รวม

390,000 บำท

จำนวน

140,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
รวม

28,000 บำท
28,000 บำท

จำนวน

28,000 บำท

รวม
รวม
รวม

80,000 บำท
80,000 บำท
70,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม
จำนวน

10,000 บำท
10,000 บำท

รวม
รวม
รวม

80,000 บำท
80,000 บำท
80,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
เพื่อจ่ำยเป็น
แผนงำนกำรพำณิชย์
งำนกิจกำรประปำ
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำวัสดุ
วัสดุก่อสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็น- ค่ำไฟฟ้ำระบบประปำหมู่บ้ำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กำรเกษตร
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ(ซับเมิส)
เพื่อจ่ำยเป็น- ค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ซับเมิส) ขนำด 1.5
แผนงำนงบกลำง
งบกลำง
งบกลำง
งบกลำง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อจ่ำยเป็น
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ำยเป็น
เบี้ยยังชีพคนพิกำร

จำนวน

50,000 บำท

รวม
รวม
รวม

177,000 บำท
140,000 บำท
60,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

20,000 บำท
20,000 บำท

รวม
จำนวน

60,000 บำท
60,000 บำท

รวม
รวม

37,000 บำท
37,000 บำท

จำนวน

37,000 บำท

รวม 9,108,074 บำท
รวม 9,108,074 บำท
รวม 9,108,074 บำท
จำนวน 148,506 บำท
จำนวน

5,000 บำท

จำนวน 6,019,200 บำท
จำนวน 1,632,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็น
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ำยเป็น
สำรองจ่ำย
เพื่อจ่ำยเป็น
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลซับตะเคียน
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ซับ
เพื่อจ่ำยเป็น
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ำยเป็น

จำนวน

90,000 บำท

จำนวน

926,718 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

110,000 บำท

จำนวน

156,650 บำท
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบบุคลากร

แผนงาน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
เงินสมทบระบบหลักประกัน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
งบกลาง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
สารองจ่าย
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินค่าตอบแทนประจา
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
เงินเดือน (ฝ่าย
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
การเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน
เงินอื่นๆ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

แผนงานการ
แผนงานงบกลาง
พาณิชย์

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
แผนงาน
การ
สร้างความ
ศาสนา เข้มแข็งของ
วัฒนธรรม
ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน แผนงาน
แผนงานการ
แผนงาน
สังคม
สาธารณสุ
รักษาความ
การศึกษา
สงเคราะห์
ข
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

รวม

20,000

20,000

110,000

110,000

90,000

90,000

148,506

148,506

6,019,200

6,019,200

5,000

5,000

156,650

156,650

926,718

926,718

1,632,000

1,632,000

276,000

180,000

42,120

42,120

1,195,200

1,195,200

86,400

86,400

514,080

514,080

42,120

42,120

138,000

1,530,000

2,908,800

21,420

64,260

107,100

48,000

21,420

148,260

260,520

549,480

138,000

1,838,820

3,377,460

84,000

84,000

255,840

255,840

784,800

21,420
42,840
323,160

528,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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ค่าตอบแทน

เงินประจาตาแหน่ง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ค่าของขวัญของรางวัล
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดทากิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ค่าใช้้จ่ายในการเดินทางไป
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุน
ค่าบอกรับวารสาร
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้
โครงการจัดงานเนื่องในวัน
โครงการจัดทาธนาคารน้าใต้
โครงการจัดประชุมประชาคม
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงที่

10,000

42,000

42,000

168,000

252,000

5,000

10,000

10,000

40,000

65,000

60,000

10,000

10,000

50,000

170,000

10,000

10,000

46,000

66,000

10,000

10,000

20,000

40,000

410,000

440,000

150,000

150,000

5,000

5,000

40,000

10,000

10,000

140,000

140,000
20,000

20,000

250,000

250,000

200,000

200,000
100,000

100,000
30,000

10,000

30,000
10,000

20,000

15,000

70,000

10,000

105,000
10,000

400,000
20,000

20,000

30,000
20,000

400,000

10,000

10,000

5,000

5,000

5,000

5,000
30,000
20,000

120,000

120,000
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ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

โครงการตั้งจุดตรวจ/จุด
โครงการบริหารจัดการขยะ
โครงการบวชป่าเขาอ้ายโป้ดโครงการปกป้องสถาบันสาคัญ
โครงการประชาสัมพันธ์และ
โครงการปลูกต้นไม้ในวัน
โครงการป้องกันและแก้ไข
โครงการป้องกันและควบคุม
โครงการฝึกอบม สัมมนาและ
โครงการฝึกอบรมเยาวชน
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี
โครงการพัฒนาศักยภาพ
โครงการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอด
โครงการศูนย์บริการคนพิการ
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
โครงการสงเคราะห์
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
โครงการสร้างความปรองดอง
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

12,000
100,000

100,000

100,000

100,000

60,000

60,000
10,000

10,000

30,000

30,000
200,000

200,000
60,000

60,000

100,000

100,000

20,000

20,000
55,000

55,000

10,000

10,000

20,000

20,000
10,000

10,000

10,000

10,000

30,000

30,000

150,000

150,000

30,000

30,000
30,000

30,000

40,000

40,000

50,000

198,100

198,100

343,000

343,000
50,000

49,500
30,000
50,000

12,000

49,500
30,000
50,000
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ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์

โครงการอบรมทบทวน ศึกษา
โครงการอบรมส่งเสริมการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุกีฬา
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น
วัสดุการศึกษา
ค่าบริการสื่อสารและ
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

60,000

60,000

20,000
50,000

10,000

250,000
20,000

20,000

10,000

210,000

520,000

30,000

30,000

65,000

95,000

100,000

100,000
170,960

45,000

45,000
30,000

50,000

80,000

65,000

65,000

70,000

70,000
783,726

783,726

10,000
20,000

170,960

10,000
60,000

80,000

10,000
30,000

10,000

12,000

22,000

175,000

215,000

10,000

10,000

30,000

60,000

108,000

30,000
94,000

94,000

7,400

7,400

200,000

260,000

7,000

7,000

10,000

10,000
108,000
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
งบลงทุน
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าชนิดจุ่มน้า(ซับเมิส)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
อุดหนุนโครงการศูนย์
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสาหรับการ
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนการจัดงานแผ่นดิน
เงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

44,000

44,000

4,300

4,300

2,600

2,600

37,000

37,000
499,000

499,000

500,000

500,000

498,700

498,700
20,000
120,000

120,000

28,000

28,000
25,000

25,000

30,000

30,000
1,356,000

9,108,074

177,000

160,000

713,000

20,000

890,000

2,778,120

1,080,000 319,500 4,376,106

1,356,000
500,840

8,397,360

28,500,000

