รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
อำเภอ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,473,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 11,332,020 บาท
งบบุคลากร
รวม 7,780,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม 3,089,520 บาท
เงินเดือนนำยก/รองนำยก
514,080 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและ
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
42,120 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นำยก
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
42,120 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่นำยกองค์กำรบริหำร
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร จำนวน
86,400 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่เลขำนุกำรนำยกองค์กำร
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 2,404,800 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 4,691,000 บาท
เงินเดือนพนักงำน
จำนวน 2,450,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
96,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มตำมคุณวุฒิ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี
เงินประจำตำแหน่ง
252,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงำนส่วนตำบล
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน 1,765,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
128,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวและเงินเพิ่มอื่นๆ
งบดาเนินงาน
รวม 3,523,000 บาท
ค่าตอบแทน
116,000 บาท
รวม
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน จำนวน
50,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
20,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ค่ำเช่ำบ้ำน
36,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิ์เบิกจ่ำย
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
10,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วน
ค่าใช้สอย
รวม 2,146,000 บาท

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จ้ำงเหมำเอกชนดำเนินงำนเพื่อเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ปกติ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเอกชนตำมโครงกำรจ้ำงเหมำเอกชน
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำโฆษณำ
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
1) ตั้งไว้ 36,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำรรับเสด็จ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมรับเสด็จพระบำทสมเด็จพระ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำรเลือกตั้งหรือคัดเลือก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและทัศนศึกษำดูงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน สำหรับพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรังวัดตรวจสอบที่ดินสำธำรณะประโยชน์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรังวัดที่ดิน และปักแนวเขตที่ดิน
ค่ำลงทะเบียนอบรม สัมมนำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน อบรมสัมมนำ สำหรับพนักงำนส่วน
เทศกำลท่องเที่ยวอำเภอบึงโขงหลง"ขึ้นภู ดูบึง ทึ่งวัฒนธรรม"
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรเทศกำล
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ,ค่ำ
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
-ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำน
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น แปรง ไม้กวำด ผ้ำปู
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่ำงๆ เช่น น้ำมัน
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีด,ี แผ่นดิสก์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสำหรับที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดวงตรำไปรษณีย์ยำกร ค่ำธนำณัติ ค่ำเช่ำตู้

จำนวน

420,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

136,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

650,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

รวม
จำนวน

790,000 บาท
30,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

550,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

รวม
จำนวน

471,000 บาท
300,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

7,000 บำท

ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Leased Line
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำนพร้อมเก้ำอี้
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำน ขนำดกว้ำง 80 ซม. ยำว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์อ่ำนบัตรเอนกประสงค์(Smart Card Reader)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรอเนกประสงค์(Smart
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รำยจ่ำยอื่น
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำฯ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงที่ปรึกษำในกำรสำรวจ และประเมินควำม
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำแผนพัฒนำตำบล กำรจัดเวทีประชำคม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำแผนพัฒนำตำบล กำรจัด
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำน
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว เงินปรับเพิ่มตำม
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหำรให้แก่ผู้อำนวยกำรกอง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

จำนวน

154,000 บำท

รวม
รวม

13,500 บาท
13,500 บาท

จำนวน

6,500 บำท

จำนวน

7,000 บำท

รวม
รวม

15,000 บาท
15,000 บาท

จำนวน

15,000 บำท

รวม
รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

2,165,600 บาท
1,658,600 บาท
1,658,600 บาท
1,041,600 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

520,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

497,000 บาท
30,000 บาท
10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำเอกชนดำเนินงำนเพื่อเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเอกชนตำมโครงกำรจ้ำงเหมำเอกชน
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในจ้ำงปรับปรุงระบบ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และ
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
1) ตั้งไว้ 25,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง
ค่ำธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำสำหรับพนักงำนส่วน
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำนต่ำงๆ เช่น กระดำษ หมึก
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ เช่น แผ่นจำน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบพกพำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบพกพำ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
1) ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติ
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมอำสำสมัครกู้ชีพกู้ภัย/อำสำสมัครป้องกัน
เพื่อจ่ำยเป็นใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมใหม่/ฝึกทบทวนอำสำสมัคร
ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกำย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำยสำหรับเจ้ำหน้ำที่
วัสดุอื่น
1) ตั้งไว้ 23,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสนับสนุน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

427,000 บาท

จำนวน

252,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

45,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

40,000 บาท
20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

313,500 บาท
285,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บำท

รวม

150,000 บาท

จำนวน

150,000 บำท

รวม
จำนวน

75,000 บาท
37,000 บำท

จำนวน

38,000 บำท

รวม
รวม

28,500 บาท
28,500 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงำน
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสำรชนิดเหล็ก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสำรชนิดเหล็ก จำนวน 1
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ค่ำจัดซื้อสำยส่งน้ำดับเพลิง
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสำยส่งน้ำดับเพลิง ขนำด 1 นิ้วครึ่ง ยำว
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำน
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหำรให้แก่ผู้อำนวยกำรกอง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงและเงินที่เพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จ้ำงเหมำเอกชนดำเนินงำนเพื่อเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ปกติ
1) ตั้งไว้ 504,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
1) ตั้งไว้ 40,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำสำหรับพนักงำนส่วน
โครงกำรวัด ประชำรัฐ สร้ำงสุข
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวัดประชำรัฐสร้ำงสุขตำม
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำนสำหรับกองกำรศึกษำฯและ

จำนวน

8,500 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

1,852,280 บาท
767,280 บาท
767,280 บาท
556,080 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

169,200 บำท

รวม
รวม
จำนวน

1,080,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม

930,000 บาท

จำนวน

672,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

18,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
จำนวน

130,000 บาท
20,000 บำท

วัสดุก่อสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรำย เหล็กเส้น
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์คอมฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ตู้เก็บเอกสำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เอกสำรบำนเลื่อนกระจก จำนวน 1
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำน
เงินวิทยฐำนะ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวิทยฐำนะพนักงำนส่วนตำบล ตำแหน่งครู
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่ำนกำรเล่น
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำกิจกรรม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสำหรับเด็ก
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำเครื่องแบบ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำหนังสือ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนำ
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำอุปกรณ์กำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียนสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(สื่อกำรเรียน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสื่อกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรศึกษำ และ
ค่าวัสดุ
ค่ำอำหำรเสริม (นม)

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
รวม

5,000 บาท
5,000 บาท

จำนวน

5,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

8,881,780 บาท
2,390,040 บาท
2,390,040 บาท
1,747,920 บำท

จำนวน

168,000 บำท

จำนวน

402,120 บำท

จำนวน

72,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

3,483,740 บาท
28,600 บาท
28,600 บำท

รวม

1,475,740 บาท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

872,000 บำท

จำนวน

76,540 บำท

จำนวน

53,400 บำท

จำนวน

35,600 บำท

จำนวน

35,600 บำท

จำนวน

302,600 บำท

รวม
จำนวน

1,934,400 บาท
1,934,400 บำท

1) ตั้งไว้ 370,240.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำสำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่อยู่ใน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนโรงเรียนโนนสำสวรรค์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียน สพฐ.
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนท่ำดอกคำ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียน สพฐ.
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนท่ำไร่ไทยเจริญ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียน สพฐ.
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองแสงประชำสรรค์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียน สพฐ.
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองฮูฝอยลม
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียน สพฐ.
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมำกผำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียน สพฐ.
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครกู้ชีพค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเทศบำลตำบลศรีพนำ สำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรองเท้ำกันฝน เสื้อกันฝน ถุงมือ ผ้ำปิด
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน

รวม
จำนวน

45,000 บาท
45,000 บำท

รวม
รวม

3,008,000 บาท
3,008,000 บาท

จำนวน

496,000 บำท

จำนวน

332,000 บำท

จำนวน

696,000 บำท

จำนวน

444,000 บำท

จำนวน

884,000 บำท

จำนวน

156,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

895,000 บาท
895,000 บาท
360,000 บาท
360,000 บำท

รวม

395,000 บาท

จำนวน

135,000 บำท

จำนวน

260,000 บำท

รวม
จำนวน

140,000 บาท
120,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

1,610,000 บาท
1,259,000 บาท
1,259,000 บาท
1,050,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำน
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยกำรกอง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จำนวน1อัตรำ
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ สำหรับพนักงำนจ้ำง จำวน 1 อัตรำ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยในกำรเย็บเล่ม เข้ำปก
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
1) ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง
ค่ำธรรมเนียมลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนอบรม สัมมนำ สำหรับพนักงำนส่วน
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อวัสดุสำนักงำนต่ำงๆ เช่น กระดำษ หมึก ตรำ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
1) ตั้งไว้ 5,000.-บำท เพื่อเป็นค่ำซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Laser
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

149,000 บำท

จำนวน

18,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

341,000 บาท
76,000 บาท
10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

36,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม

235,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

115,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

30,000 บาท
20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
รวม
รวม

5,101,000 บาท
1,675,000 บาท
1,675,000 บาท

เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองช่ำง จำนวน
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงและเงินที่เพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวและเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
1) ตั้งไว้ 80,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
1) ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำรังวัด
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง
ค่ำธรรมเนียมลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนอบรม สัมมนำสำหรับพนักงำนส่วน
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำ
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก แบบพิมพ์
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ชุดอุปกรณ์โคมไฟฟ้ำ
วัสดุก่อสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น สี แปรงทำสี ปูน ทรำย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ ที่อยู่ในควำมดูแล
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮโดรลิคพร้อม

จำนวน

657,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

864,000 บำท

จำนวน

112,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

926,000 บาท
120,000 บาท
90,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม

270,000 บาท

จำนวน

70,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
จำนวน

286,000 บาท
20,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

166,000 บำท

รวม
จำนวน

250,000 บาท
250,000 บำท

รวม
รวม

2,500,000 บาท
2,500,000 บาท

จำนวน

2,500,000 บำท

งานไฟฟ้าถนน
รวม
งบลงทุน
รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
ค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำรบ้ำนพัก
ปรับปรุงต่อเติมอำคำรสำนักงำนใหญ่
จำนวน
1) ตั้งไว้ 150,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินงำนโครงกำร
ปรับปรุงอำคำรกู้ชีพกู้ภัย
จำนวน
1) ตั้งไว้ 200,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินงำนโครงกำร
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน
จำนวน
1) ตั้งไว้ 200,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินงำนโครงกำร
นกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน ขนำดผิวจรำจรกว้ำง กว้ำง
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแแบมีฝำปิด
จำนวน
1) ตั้งไว้ 200,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินงำนโครงกำร
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
จำนวน
1) ตั้งไว้ 200,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินงำนโครงกำร
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีต
จำนวน
1) ตั้งไว้ 200,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินงำนโครงกำร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
กำรป้องกันและแก้ไขปัญญำยำเสพติด
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
สนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริสมเด็จพระนำงเจ้ำ จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมออกแบบและประดิษฐ์
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประจำปี
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
โครงกำรประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำประจำปี
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เทียน

3,340,000 บาท
3,340,000 บาท
3,340,000 บาท
150,000 บำท
200,000 บำท
1,370,000 บำท
800,000 บำท
620,000 บำท
200,000 บำท
70,000 บาท
70,000 บาท
70,000 บาท
50,000 บำท
20,000 บำท
150,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บำท
430,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บำท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสภำวัฒนธรรมตำบลท่ำดอกคำ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสภำวัฒนธรรมตำบลท่ำดอกคำ เพื่อ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจังหวัดบึงกำฬ
เพื่อใช้จ่ำยเป็นค่ำส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
โครงกำรเทคนิคกำรปลูกพันธ์พืชผสมผสำนและกำรขยำยพันธ์พืช
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเทคนิคกำรปลูกพันธ์พืช
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนำยจ้ำง
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินแทน เพื่อเป็นทุนในกำร
เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ
ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไปเพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพสูงอำยุในเขตองค์กำร
เบี้ยยังชีพคนพิกำร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีพควำมพิกำรให้แก่ผู้พิกำรในเขต
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและ
สำรองจ่ำย

รวม
รวม

280,000 บาท
280,000 บาท

จำนวน

280,000 บำท

รวม
รวม
รวม

100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
รวม
รวม

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

จำนวน

30,000 บำท

รวม
รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

รวม 10,161,820 บาท
รวม 10,161,820 บาท
รวม 10,161,820 บาท
240,000 บำท
จำนวน
จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

500,000 บำท

จำนวน

6,898,800 บำท

จำนวน

2,064,000 บำท

จำนวน

12,000 บำท

จำนวน

160,290 บำท

เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ำยในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสำธำรณภัย
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับ
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญของข้ำรำชกำร

จำนวน

107,000 บำท

จำนวน

169,730 บำท

