รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
......................................................................
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
ตั้งไว
5,000,780
บาท
ก รายจายประจํา
ตั้งไวทั้งสิ้น
4,980,780
บาท
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว
1,475,520
บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน ดังนี้
1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว
820,560
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักปลัด อบต. จํานวน 5 อัตรา ตั้งไว 12 เดือน
พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2555 และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว
54,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 ราย เดือนละ 1,500.-บาท/ราย
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3 ประเภทเงินเดือน / คาตอบแทนผูบริหาร
ตั้งไว
490,080
บาท
คําชี้แจง - คาตอบแทน,คาตอบแทนประจําเดือน,คาตอบแทนพิเศษ สําหรับ นายก อบต .
เปนเงิน เดือนละ 19,600.-บาท รวม 12 เดือน จํานวน 235,200.-บาท
- คาตอบแทน,คาตอบแทนประจําเดือน,คาตอบแทนพิเศษ สําหรับ รองนายก อบต. จํานวน 2 คน
เปนเงินเดือนละ 10,620.-บาท/คน รวม 12 เดือน จํานวน 254,880.บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.4 ประเภทเงินเดือน / คาตอบแทนเลขานุการผูบริหารฯ
ตั้งไว
68,880
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทน เลขานุการผูบริหาร องคการบริหารสวนตําบล ( จํานวน 5,740.-บาท/ เดือน)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.5 ประเภท เงินคาตอบแทน ประจําตําแหนงปลัด อบต.
ตั้งไว
42,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาเงินคาตอบแทน ประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (3,500 บาท/เดือน)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2. หมวดคาจางชั่วคราว
ตั้งไวทั้งสิ้น
240,800
บาท
2.1 ประเภท คาจางชั่วคราว
ตั้งไว
204,800
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราว ใหแก พนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา
ปรับปรุงคาจาง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการฯ ตั้งไว 12 เดือน)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว
36,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 ราย เดือนละ 1,500.-บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3. หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
ตั้งไวทั้งสิ้น
3,082,220
บาท
คาตอบแทน
ตั้งไวทั้งสิ้น
1,041,220
บาท
3.1 ประเภท ประเภทเงินเชาบาน/เชาซื้อ
ตั้งไว
70,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาเงินเชาบาน/เชาซื้อ สําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 ประเภท คาตอบแทนสมาชิกสภาฯและเลขานุการสภาฯ ตั้งไว
610,080
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทน แยกเปน
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 9,020.- บาท รวม 12 เดือน
เปนเงิน 108,240.- บาท
- รองประธานสภา องคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,380.- บาท รวม 12 เดือน
เปนเงิน 88,560.- บาท
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 5,740.- บาท รวม 12 เดือน
เปนเงิน 68,880.- บาท
- สมาชิกสภา อบต. รวม 5 คน ๆ ละ 5,740.- บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 344,400.-บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3.3 ประเภท คาเบี้ยประชุม
ตั้งไว
19,200
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 8 คน ๆ
คนละ 200 บาท / คน / ครั้ง จํานวน 12 ครั้ง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3.4 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว
70,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล,ผูบริหาร
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.5 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลา
ตั้งไว
50,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามภารกิจเรงดวนในบางชวงเวลา
สําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3.6 ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
ตั้งไว
221,940
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
คาใชสอย
ตั้งไวทั้งสิ้น
1,661,000
บาท
3.7 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว
414,000
บาท
3.7.1 คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว
64,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปน - คาเย็บหนังสือ ถายเอกสาร เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตาง ๆ
- คาธรรมเนียม, คาลงทะเบียนตาง ๆ
- คาโฆษณาและเผยแพรฯ
- คาลาง อัดฟลม
- คาตักสิ่งปฏิกูล
- คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาทําความสะอาด, คาจางเหมาพนหมอกควัน ฯลฯ
- คาเชาทรัพยสิน
- คาน้ําดื่ม
- คาปรับปรุง บํารุงรักษา หรือซอมแซมระบบประปาในสถานที่ราชการ
- คาเบี้ยประกัน
- คาจัดเกบขอมูล จปฐ.
- คาจางเหมาในการบํารุงรักษา ดูแล ซอมเสริม ตนไม
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3.7.2 คาจางเหมาเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว
250,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจางเหมาคนงานทั่วไป รายเดือน เพื่อชวยปฏิบัติงานตางๆ เชน ดูแลรักษาความสะอาด
ของสํานักงาน ดูแลรักษาทรัพยสินของ องคการบริหารสวนตําบล และงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 110,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3.7.3 คาลงทะเบียนเขารับการอบรมตางๆ
ตั้งไว
80,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนเขารับการอบรมตางๆ สําหรับพนักงานสวนตําบล, คณะผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3.7.4 คาจางเหมาจัดทําปายโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว
20,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อใชจายเปนคาจางเหมาจัดทําปายโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.8 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตั้งไว
60,000
บาท
3.8.1 รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตั้งไว
60,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปน คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา รถยนต
รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ เครื่องพนหมอกควัน เครื่องถายเอกสาร พัดลมเครื่องรับ
โทรทัศน วิทยุ เครื่องขยายเสียง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องรับโทรศัพท ฯลฯ และ คาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินอื่นที่อยูในความดูแลของ อบต.
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3.9 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว
455,000
บาท
3.9.1 คาเลี้ยงรับรองของ อบต.
ตั้งไว
25,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อใชจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มอาหารวางของผูเขารวมประชุม สัมมนา ดูงาน ฯลฯ (โดยตั้งไว
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3.9.2 คาใชจายโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ตั้งไว
280,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาอาหาร, น้ําดื่ม, คาสถานที่,คาวิทยากร,คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
ตามโครงการ ฝกอบรมและศึกษาดูงาน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.9.3 คาใชจายโครงการ อบต.พบประชาชน
ตั้งไว
30,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาอาหาร, น้ําดื่ม, คาจัดสถานที่ ฯลฯ โครงการ อบต.พบประชาชนเพื่อสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.9.4 คาใชจายโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
ตั้งไว
120,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาอาหาร, น้ําดื่ม, คาสถานที่,คาวิทยากร,คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
ตามโครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.10 ประเภทคาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว
732,000
บาท
3.10.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตั้งไว
40,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาวัสดุ

3.10.2 คาใชจายโครงการดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอย ตั้งไว
282,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข นม 1376 ต.สูงเนิน
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
3.10.3 คาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
ตั้งไว
200,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
3.10.4 คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น
ตั้งไว
150,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
3.10.5 คาใชจายตามโครงการจัดทําวารสารเผยแพรผลการดําเนินงานประจําป 2554
ตั้งไว
40,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดทําวารสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ประจําป 2554
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
3.10.6 คาใชจายในการสงเสริม สนับสนุน กิจกรรมการจัดทําแผนชุมชน
ตั้งไว
10,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการจัดทําแผนชุมชน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
3.10.7 คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว
10,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
ตั้งไวทั้งสิ้น
355,000
บาท
3.11 ประเภท คาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว
75,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ กระดาษไข
น้ํายาลบหมึก กาว แบบพิมพ ตรายาง ซอง แผนที่ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3.12 ประเภท คาวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว
20,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาเช็ด
กระจก แกวน้ํา จาน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.13 ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว
30,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ตลับหมึก หัวพิมพ หรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3.14 ประเภท คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว
30,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อใชจายเปนคาปายประชาสัมพันธ กระดาษโปสเตอร ไมอัด สี พูกัน แปรงทาสี ไมแบบ ฟลมถายรูป ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3.15 ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว
40,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อใชจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน
หมอน้ํา ฟลม-กรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3.16 ประเภทคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว
100,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อใชจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น
น้ํามันเครื่องสําหรับเติมรถยนตและรถจักรยานยนต และอื่นฯ เชนใชผสมน้ํายาพนหมอกควัน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3.17 ประเภท คาวัสดุวิทยาศาสตรในการปองกันโรคไขเลือดออก และคาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ตั้งไว
60,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อใชจายเปนคา ซื้อทรายอะเบท , คาน้ํายาพนหมอกควัน และคาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
สําหรับใชในการดําเนินการพนหมอกควันกําจัดยุงปองกันโรคไขเลือดออก
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
คาวัสดุอื่น
ตั้งไวทั้งสิ้น
25,000
บาท
3.18 คารับวารสาร และหนังสือพิมพรายวัน
ตั้งไว
25,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อใชจายเปนคารับวารสารทองถิ่น หนังสือพิมพรายวัน หนังสือพิมพทองถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
4. หมวดคาสาธารณูปโภค
ตั้งไวทั้งสิ้น
127,240
บาท
4.1 ประเภท คาไฟฟา
ตั้งไว
80,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล และคาไฟฟาสาธารณะจํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 ประเภท คาน้ําประปา
ตั้งไว
2,400
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาน้ําประปา องคการบริหารสวนตําบลกุดจิก จํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

4.3 ประเภท คาโทรศัพท และคาบริการอินเตอรเน็ต
ตั้งไว
34,840
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาโทรศัพทและคาบริการอินเตอรเน็ต ฯลฯ สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
4.4 ประเภท คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย
ตั้งไว
10,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตราไปรษณียากร โทรเลข คาสงจดหมายลงทะเบียนภายในประเทศ คาสงจดหมายดวน
คาสงจดหมายลงทะเบียนตอบรับ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
5. หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไวทั้งสิ้น
55,000
บาท
5.1 ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐ หรือองคกรเอกชน ในกิจกรรมอันเปนประโยชน.,
คําชี้แจง 5.1.1 เพื่ออุดหนุนอําเภอสูงเนินตามโครงการกองทุนชวยเหลือผูติดเชื้อ HIV ตั้งไว 5,000 บาท
(จะเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจระดับจังหวัดแลว)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
5.1.2 เพื่ออุดหนุนอําเภอสูงเนินตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกิ่งกาชาด
อําเภอสูงเนิน ตั้งไว 5,000 บาท
(จะเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจระดับจังหวัดแลว)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
5.1.3 อุดหนุนอําเภอสูงเนินตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตั้งไว 5,000 บาท
(จะเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจระดับจังหวัดแลว)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
5.1.4 เพื่ออุดหนุนองคกรเอกชน(อสม.)สําหรับใชในการดําเนินการงานดานสาธารณสุข รวมถึงโครงการ

ที่เกี่ยวกับดานสาธารณสุขชุมชนตางๆ ฯลฯ ตั้งไว 40,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
ข รายจายเพื่อการลงทุน
6. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ

ตั้งไวทั้งสิ้น
ตั้งไว
ตั้งไว

-

บาท
บาท
บาท

7. หมวดรายจายอื่น
ตั้งไว
20,000
บาท
7.1 เงินคาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง
ตั้งไว
20,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง เพื่อจายเปนคาจางบริหารการ
จัดการประเมินควมพึงพอใจของประชาชนตอผลการปฏิบัติงานของ อบต.โดยจางเอกชนหรือสถาบัน
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ อบต.
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

