วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

หนา : 1/21

องคการบริหารส่วนตาบล ขา กว
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดือนตุลาคม ถึง ดือนมีนาคม
รายจ่าย
งบกลาง

ประ ภทรายจ่าย
งินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

งิน ดือน (ฝ่ายการ มือง)

งานบริหารทั่วไป

45,462.00

30,000.00

5,800.00

5,800.00

บี้ยยังชีพผูสูงอายุ

8,200,000.00

3,183,400.00

3,183,400.00

บี้ยยังชีพความพิการ

1,800,000.00

693,600.00

693,600.00

บี้ยยังชีพผูป่วย อดส

200,000.00

88,000.00

88,000.00

งินสารองจ่าย

200,000.00

24,000.00

24,000.00

รายจ่ายตามขอผูกพัน

528,802.00

518,744.00

518,744.00

4,559,006.00

4,559,006.00

11,103,732.00

งิน ดือนนายก/รองนายก
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

514,080.00

99,434.00

99,434.00

ค่าตอบ ทนประจาตา หน่ง
นายก/รองนายก

42,120.00

8,263.00

8,263.00

ค่าตอบ ทนพิ ศษนายก/รอง
นายก

42,120.00

8,263.00

8,263.00

ค่าตอบ ทนราย ดือน
ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตาบล

86,400.00

11,613.00

11,613.00

620,000.00

159,043.00

159,043.00

9,858,840.00

3,707,400.00

1,458,700.00

งิน พิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ
หรือพนักงานส่วนทองถิ่น

149,520.00

62,300.00

62,300.00

งินประจาตา หน่ง

294,000.00

122,500.00

70,000.00

ค่าตอบ ทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/ ลขานุการสภาองคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น
งิน ดือนขาราชการ หรือ
พนักงานส่วนทองถิ่น
งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

งบกลาง

45,462.00

รวม งบกลาง
งบบุคลากร

รวมจ่ายจริง

144,930.00

งินสมทบกองทุน งินทด ทน
งบกลาง

ประมาณการ

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบกลาง

หนา : 2/21

ประ ภทรายจ่าย
งินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

45,462.00

30,000.00

5,800.00

บี้ยยังชีพผูสูงอายุ

8,200,000.00

3,183,400.00

บี้ยยังชีพความพิการ

1,800,000.00

693,600.00

บี้ยยังชีพผูป่วย อดส

200,000.00

88,000.00

งินสารองจ่าย

200,000.00

24,000.00

รายจ่ายตามขอผูกพัน

528,802.00

518,744.00

รวม งบกลาง
งบบุคลากร

งิน ดือน (ฝ่ายการ มือง)

11,103,732.00
514,080.00

99,434.00

ค่าตอบ ทนประจาตา หน่ง
นายก/รองนายก

42,120.00

8,263.00

ค่าตอบ ทนพิ ศษนายก/รอง
นายก

42,120.00

8,263.00

ค่าตอบ ทนราย ดือน
ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตาบล

86,400.00

11,613.00

620,000.00

159,043.00

9,858,840.00

3,707,400.00

งิน พิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ
หรือพนักงานส่วนทองถิ่น

149,520.00

62,300.00

งินประจาตา หน่ง

294,000.00

122,500.00

งิน ดือนขาราชการ หรือ
พนักงานส่วนทองถิ่น

งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายใน ละการ
ตรวจสอบภายใน

4,559,006.00

งิน ดือนนายก/รองนายก
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

ค่าตอบ ทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/ ลขานุการสภาองคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

รวมจ่ายจริง

144,930.00

งินสมทบกองทุน งินทด ทน
งบกลาง

ประมาณการ

771,350.00

17,500.00

0.00

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบกลาง

หนา : 3/21

ประ ภทรายจ่าย
งินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

45,462.00

30,000.00

5,800.00

บี้ยยังชีพผูสูงอายุ

8,200,000.00

3,183,400.00

บี้ยยังชีพความพิการ

1,800,000.00

693,600.00

บี้ยยังชีพผูป่วย อดส

200,000.00

88,000.00

งินสารองจ่าย

200,000.00

24,000.00

รายจ่ายตามขอผูกพัน

528,802.00

518,744.00

รวม งบกลาง
งบบุคลากร

งิน ดือน (ฝ่ายการ มือง)

11,103,732.00
514,080.00

99,434.00

ค่าตอบ ทนประจาตา หน่ง
นายก/รองนายก

42,120.00

8,263.00

ค่าตอบ ทนพิ ศษนายก/รอง
นายก

42,120.00

8,263.00

ค่าตอบ ทนราย ดือน
ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตาบล

86,400.00

11,613.00

620,000.00

159,043.00

9,858,840.00

3,707,400.00

งิน พิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ
หรือพนักงานส่วนทองถิ่น

149,520.00

62,300.00

งินประจาตา หน่ง

294,000.00

122,500.00

งิน ดือนขาราชการ หรือ
พนักงานส่วนทองถิ่น

งานปองกัน ละบรร ทา
สาธารณภัย

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา

4,559,006.00

งิน ดือนนายก/รองนายก
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

ค่าตอบ ทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/ ลขานุการสภาองคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

รวมจ่ายจริง

144,930.00

งินสมทบกองทุน งินทด ทน
งบกลาง

ประมาณการ

1,070,850.00

17,500.00

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบกลาง

หนา : 4/21

ประ ภทรายจ่าย
งินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

45,462.00

30,000.00

5,800.00

บี้ยยังชีพผูสูงอายุ

8,200,000.00

3,183,400.00

บี้ยยังชีพความพิการ

1,800,000.00

693,600.00

บี้ยยังชีพผูป่วย อดส

200,000.00

88,000.00

งินสารองจ่าย

200,000.00

24,000.00

รายจ่ายตามขอผูกพัน

528,802.00

518,744.00

รวม งบกลาง
งบบุคลากร

งิน ดือน (ฝ่ายการ มือง)

11,103,732.00

4,559,006.00

งิน ดือนนายก/รองนายก
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

514,080.00

99,434.00

ค่าตอบ ทนประจาตา หน่ง
นายก/รองนายก

42,120.00

8,263.00

ค่าตอบ ทนพิ ศษนายก/รอง
นายก

42,120.00

8,263.00

ค่าตอบ ทนราย ดือน
ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตาบล

86,400.00

11,613.00

620,000.00

159,043.00

9,858,840.00

3,707,400.00

งิน พิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ
หรือพนักงานส่วนทองถิ่น

149,520.00

62,300.00

งินประจาตา หน่ง

294,000.00

122,500.00

ค่าตอบ ทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/ ลขานุการสภาองคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น
งิน ดือนขาราชการ หรือ
พนักงานส่วนทองถิ่น
งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

รวมจ่ายจริง

144,930.00

งินสมทบกองทุน งินทด ทน
งบกลาง

ประมาณการ

งานระดับก่อนวัย รียน ละ
ประถมศึกษา

งานบริการสาธารณสุข ละ
งานสาธารณสุขอื่น

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบกลาง

หนา : 5/21

ประ ภทรายจ่าย
งินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

45,462.00

30,000.00

5,800.00

บี้ยยังชีพผูสูงอายุ

8,200,000.00

3,183,400.00

บี้ยยังชีพความพิการ

1,800,000.00

693,600.00

บี้ยยังชีพผูป่วย อดส

200,000.00

88,000.00

งินสารองจ่าย

200,000.00

24,000.00

รายจ่ายตามขอผูกพัน

528,802.00

518,744.00

รวม งบกลาง
งบบุคลากร

งิน ดือน (ฝ่ายการ มือง)

11,103,732.00
514,080.00

99,434.00

ค่าตอบ ทนประจาตา หน่ง
นายก/รองนายก

42,120.00

8,263.00

ค่าตอบ ทนพิ ศษนายก/รอง
นายก

42,120.00

8,263.00

ค่าตอบ ทนราย ดือน
ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตาบล

86,400.00

11,613.00

620,000.00

159,043.00

9,858,840.00

3,707,400.00

งิน พิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ
หรือพนักงานส่วนทองถิ่น

149,520.00

62,300.00

งินประจาตา หน่ง

294,000.00

122,500.00

งิน ดือนขาราชการ หรือ
พนักงานส่วนทองถิ่น

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
คหะ ละชุมชน

4,559,006.00

งิน ดือนนายก/รองนายก
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

ค่าตอบ ทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/ ลขานุการสภาองคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

รวมจ่ายจริง

144,930.00

งินสมทบกองทุน งินทด ทน
งบกลาง

ประมาณการ

406,500.00

17,500.00

งานไฟฟา ละประปา

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบกลาง

หนา : 6/21

ประ ภทรายจ่าย
งินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

45,462.00

30,000.00

5,800.00

บี้ยยังชีพผูสูงอายุ

8,200,000.00

3,183,400.00

บี้ยยังชีพความพิการ

1,800,000.00

693,600.00

บี้ยยังชีพผูป่วย อดส

200,000.00

88,000.00

งินสารองจ่าย

200,000.00

24,000.00

รายจ่ายตามขอผูกพัน

528,802.00

518,744.00

รวม งบกลาง
งบบุคลากร

งิน ดือน (ฝ่ายการ มือง)

11,103,732.00

4,559,006.00

งิน ดือนนายก/รองนายก
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

514,080.00

99,434.00

ค่าตอบ ทนประจาตา หน่ง
นายก/รองนายก

42,120.00

8,263.00

ค่าตอบ ทนพิ ศษนายก/รอง
นายก

42,120.00

8,263.00

ค่าตอบ ทนราย ดือน
ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตาบล

86,400.00

11,613.00

620,000.00

159,043.00

9,858,840.00

3,707,400.00

งิน พิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ
หรือพนักงานส่วนทองถิ่น

149,520.00

62,300.00

งินประจาตา หน่ง

294,000.00

122,500.00

ค่าตอบ ทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/ ลขานุการสภาองคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น
งิน ดือนขาราชการ หรือ
พนักงานส่วนทองถิ่น
งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

รวมจ่ายจริง

144,930.00

งินสมทบกองทุน งินทด ทน
งบกลาง

ประมาณการ

งานส่ง สริม ละสนับสนุน
ความ ขม ข็งชุมชน

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบกลาง

หนา : 7/21

ประ ภทรายจ่าย
งินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

45,462.00

30,000.00

5,800.00

บี้ยยังชีพผูสูงอายุ

8,200,000.00

3,183,400.00

บี้ยยังชีพความพิการ

1,800,000.00

693,600.00

บี้ยยังชีพผูป่วย อดส

200,000.00

88,000.00

งินสารองจ่าย

200,000.00

24,000.00

รายจ่ายตามขอผูกพัน

528,802.00

518,744.00

รวม งบกลาง
งบบุคลากร

งิน ดือน (ฝ่ายการ มือง)

11,103,732.00

4,559,006.00

งิน ดือนนายก/รองนายก
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

514,080.00

99,434.00

ค่าตอบ ทนประจาตา หน่ง
นายก/รองนายก

42,120.00

8,263.00

ค่าตอบ ทนพิ ศษนายก/รอง
นายก

42,120.00

8,263.00

ค่าตอบ ทนราย ดือน
ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตาบล

86,400.00

11,613.00

620,000.00

159,043.00

9,858,840.00

3,707,400.00

งิน พิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ
หรือพนักงานส่วนทองถิ่น

149,520.00

62,300.00

งินประจาตา หน่ง

294,000.00

122,500.00

ค่าตอบ ทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/ ลขานุการสภาองคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น
งิน ดือนขาราชการ หรือ
พนักงานส่วนทองถิ่น
งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

รวมจ่ายจริง

144,930.00

งินสมทบกองทุน งินทด ทน
งบกลาง

ประมาณการ

งานก่อสราง

งานสิ่ง วดลอม ละทรัพยากร
ธรรมชาติ

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบบุคลากร

หนา : 8/21

ประ ภทรายจ่าย
ค่าตอบ ทนพนักงานจาง

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบ ทน

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จาง

168,000.00

72,200.00

12,975.00

งินวิทยฐานะ

126,000.00

52,500.00

14,631,680.00

5,375,466.00

2,063,641.00

ค่าตอบ ทนผูปฏิบัติราชการ
อัน ป็นประโยชน ก่องคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น

419,400.00

337,022.00

297,022.00

ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ

15,000.00

0.00

0.00

ค่า ช่าบาน

568,000.00

288,800.00

115,800.00

งินช่วย หลือการศึกษาบุตร

205,000.00

66,125.00

41,695.00

2,430,000.00

765,425.00

173,376.00

30,000.00

3,630.00

3,630.00

3,108,700.00

997,598.50

405,028.50

ค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม

290,000.00

29,774.56

0.00

วัสดุสานักงาน

155,000.00

20,513.00

0.00

1,238,205.00

397,305.84

10,904.00

วัสดุ ชื้อ พลิง ละหล่อลื่น

150,000.00

43,008.00

6,523.50

วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่

20,000.00

0.00

0.00

120,000.00

37,240.00

20,070.00

30,000.00

0.00

วัสดุไฟฟา ละวิทยุ

150,000.00

0.00

วัสดุก่อสราง

200,000.00

0.00

ค่าไฟฟา

500,000.00

160,987.41

160,987.41

80,000.00

25,752.00

25,752.00

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่ ขา
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น
ๆ

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุคอมพิว ตอร
วัสดุจราจร

ค่าสาธารณูปโภค

งานบริหารทั่วไป
173,050.00

รายจ่าย กี่ยวกับการรับรอง
ละพิธีการ

ค่าวัสดุ

งบกลาง

1,071,950.00

รายจ่าย พื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าใชสอย

รวมจ่ายจริง

2,730,600.00

รวม งบบุคลากร
งบดา นินงาน

ประมาณการ

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบบุคลากร

หนา : 9/21

ประ ภทรายจ่าย
ค่าตอบ ทนพนักงานจาง

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบ ทน

175,750.00

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จาง

168,000.00

72,200.00

20,000.00

งินวิทยฐานะ

126,000.00

52,500.00
5,375,466.00

984,600.00

419,400.00

337,022.00

ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ

15,000.00

0.00

ค่า ช่าบาน

568,000.00

288,800.00

92,000.00

งินช่วย หลือการศึกษาบุตร

205,000.00

66,125.00

12,500.00

2,430,000.00

765,425.00

8,640.00

30,000.00

3,630.00

3,108,700.00

997,598.50

4,585.00

ค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม

290,000.00

29,774.56

0.00

วัสดุสานักงาน

155,000.00

20,513.00

20,513.00

1,238,205.00

397,305.84

วัสดุ ชื้อ พลิง ละหล่อลื่น

150,000.00

43,008.00

วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่

20,000.00

0.00

120,000.00

37,240.00

30,000.00

0.00

วัสดุไฟฟา ละวิทยุ

150,000.00

0.00

วัสดุก่อสราง

200,000.00

0.00

ค่าไฟฟา

500,000.00

160,987.41

80,000.00

25,752.00

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่ ขา
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น
ๆ

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุคอมพิว ตอร
วัสดุจราจร

ค่าสาธารณูปโภค

14,631,680.00

ค่าตอบ ทนผูปฏิบัติราชการ
อัน ป็นประโยชน ก่องคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น

รายจ่าย กี่ยวกับการรับรอง
ละพิธีการ

ค่าวัสดุ

งานควบคุมภายใน ละการ
ตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

1,071,950.00

รายจ่าย พื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าใชสอย

รวมจ่ายจริง

2,730,600.00

รวม งบบุคลากร
งบดา นินงาน

ประมาณการ

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

17,170.00

0.00

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบบุคลากร

หนา : 10/21

ประ ภทรายจ่าย
ค่าตอบ ทนพนักงานจาง

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบ ทน

582,700.00

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จาง

168,000.00

72,200.00

39,225.00

งินวิทยฐานะ

126,000.00

52,500.00

52,500.00

5,375,466.00

1,762,775.00

419,400.00

337,022.00

ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ

15,000.00

0.00

ค่า ช่าบาน

568,000.00

288,800.00

18,000.00

งินช่วย หลือการศึกษาบุตร

205,000.00

66,125.00

6,580.00

2,430,000.00

765,425.00

176,432.00

30,000.00

3,630.00

3,108,700.00

997,598.50

ค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม

290,000.00

29,774.56

0.00

วัสดุสานักงาน

155,000.00

20,513.00

0.00

1,238,205.00

397,305.84

0.00

วัสดุ ชื้อ พลิง ละหล่อลื่น

150,000.00

43,008.00

วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่

20,000.00

0.00

0.00

120,000.00

37,240.00

0.00

30,000.00

0.00

วัสดุไฟฟา ละวิทยุ

150,000.00

0.00

วัสดุก่อสราง

200,000.00

0.00

ค่าไฟฟา

500,000.00

160,987.41

80,000.00

25,752.00

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่ ขา
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น
ๆ

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุคอมพิว ตอร
วัสดุจราจร

ค่าสาธารณูปโภค

14,631,680.00

ค่าตอบ ทนผูปฏิบัติราชการ
อัน ป็นประโยชน ก่องคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น

รายจ่าย กี่ยวกับการรับรอง
ละพิธีการ

ค่าวัสดุ

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา

1,071,950.00

รายจ่าย พื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าใชสอย

งานปองกัน ละบรร ทา
สาธารณภัย

รวมจ่ายจริง

2,730,600.00

รวม งบบุคลากร
งบดา นินงาน

ประมาณการ

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

9,120.00

0.00

0.00

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบบุคลากร

หนา : 11/21

ประ ภทรายจ่าย
ค่าตอบ ทนพนักงานจาง

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบ ทน

1,071,950.00

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จาง

168,000.00

72,200.00

งินวิทยฐานะ

126,000.00

52,500.00

337,022.00

ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ

15,000.00

0.00

ค่า ช่าบาน

568,000.00

288,800.00

งินช่วย หลือการศึกษาบุตร

205,000.00

66,125.00

2,430,000.00

765,425.00

30,000.00

3,630.00

3,108,700.00

997,598.50

ค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม

290,000.00

29,774.56

วัสดุสานักงาน

155,000.00

20,513.00

1,238,205.00

397,305.84

วัสดุ ชื้อ พลิง ละหล่อลื่น

150,000.00

43,008.00

วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่

20,000.00

0.00

120,000.00

37,240.00

30,000.00

0.00

วัสดุไฟฟา ละวิทยุ

150,000.00

0.00

วัสดุก่อสราง

200,000.00

0.00

ค่าไฟฟา

500,000.00

160,987.41

80,000.00

25,752.00

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่ ขา
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น
ๆ

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุคอมพิว ตอร
วัสดุจราจร

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

งานบริการสาธารณสุข ละ
งานสาธารณสุขอื่น

5,375,466.00

419,400.00

รายจ่าย กี่ยวกับการรับรอง
ละพิธีการ

ค่าวัสดุ

14,631,680.00

ค่าตอบ ทนผูปฏิบัติราชการ
อัน ป็นประโยชน ก่องคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น

รายจ่าย พื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าใชสอย

งานระดับก่อนวัย รียน ละ
ประถมศึกษา

รวมจ่ายจริง

2,730,600.00

รวม งบบุคลากร
งบดา นินงาน

ประมาณการ

40,000.00

0.00

578,865.00

386,401.84

0.00

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบบุคลากร

หนา : 12/21

ประ ภทรายจ่าย
ค่าตอบ ทนพนักงานจาง

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบ ทน

1,071,950.00

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จาง

168,000.00

72,200.00

งินวิทยฐานะ

126,000.00

52,500.00
564,450.00

337,022.00

ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ

15,000.00

0.00

0.00

ค่า ช่าบาน

568,000.00

288,800.00

63,000.00

งินช่วย หลือการศึกษาบุตร

205,000.00

66,125.00

5,350.00

2,430,000.00

765,425.00

406,977.00

30,000.00

3,630.00

3,108,700.00

997,598.50

0.00

ค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม

290,000.00

29,774.56

29,774.56

วัสดุสานักงาน

155,000.00

20,513.00

0.00

1,238,205.00

397,305.84

วัสดุ ชื้อ พลิง ละหล่อลื่น

150,000.00

43,008.00

วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่

20,000.00

0.00

120,000.00

37,240.00

30,000.00

0.00

วัสดุไฟฟา ละวิทยุ

150,000.00

0.00

วัสดุก่อสราง

200,000.00

0.00

ค่าไฟฟา

500,000.00

160,987.41

80,000.00

25,752.00

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่ ขา
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น
ๆ

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุคอมพิว ตอร
วัสดุจราจร

ค่าสาธารณูปโภค

5,375,466.00

419,400.00

รายจ่าย กี่ยวกับการรับรอง
ละพิธีการ

ค่าวัสดุ

14,631,680.00

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

งานไฟฟา ละประปา

140,450.00

ค่าตอบ ทนผูปฏิบัติราชการ
อัน ป็นประโยชน ก่องคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น

รายจ่าย พื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าใชสอย

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
คหะ ละชุมชน

รวมจ่ายจริง

2,730,600.00

รวม งบบุคลากร
งบดา นินงาน

ประมาณการ

36,484.50

0.00

0.00

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบบุคลากร

หนา : 13/21

ประ ภทรายจ่าย
ค่าตอบ ทนพนักงานจาง

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบ ทน

1,071,950.00

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จาง

168,000.00

72,200.00

งินวิทยฐานะ

126,000.00

52,500.00

337,022.00

ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ

15,000.00

0.00

ค่า ช่าบาน

568,000.00

288,800.00

งินช่วย หลือการศึกษาบุตร

205,000.00

66,125.00

2,430,000.00

765,425.00

30,000.00

3,630.00

3,108,700.00

997,598.50

ค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม

290,000.00

29,774.56

วัสดุสานักงาน

155,000.00

20,513.00

1,238,205.00

397,305.84

วัสดุ ชื้อ พลิง ละหล่อลื่น

150,000.00

43,008.00

วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่

20,000.00

0.00

120,000.00

37,240.00

30,000.00

0.00

วัสดุไฟฟา ละวิทยุ

150,000.00

0.00

วัสดุก่อสราง

200,000.00

0.00

ค่าไฟฟา

500,000.00

160,987.41

80,000.00

25,752.00

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่ ขา
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น
ๆ

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุคอมพิว ตอร
วัสดุจราจร

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

5,375,466.00

419,400.00

รายจ่าย กี่ยวกับการรับรอง
ละพิธีการ

ค่าวัสดุ

14,631,680.00

ค่าตอบ ทนผูปฏิบัติราชการ
อัน ป็นประโยชน ก่องคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น

รายจ่าย พื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าใชสอย

งานส่ง สริม ละสนับสนุน
ความ ขม ข็งชุมชน

รวมจ่ายจริง

2,730,600.00

รวม งบบุคลากร
งบดา นินงาน

ประมาณการ

0.00

0.00

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบบุคลากร

หนา : 14/21

ประ ภทรายจ่าย
ค่าตอบ ทนพนักงานจาง

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบ ทน

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จาง

168,000.00

72,200.00

งินวิทยฐานะ

126,000.00

52,500.00

419,400.00

337,022.00

ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ

15,000.00

0.00

ค่า ช่าบาน

568,000.00

288,800.00

งินช่วย หลือการศึกษาบุตร

205,000.00

66,125.00

2,430,000.00

765,425.00

30,000.00

3,630.00

3,108,700.00

997,598.50

ค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม

290,000.00

29,774.56

วัสดุสานักงาน

155,000.00

20,513.00

1,238,205.00

397,305.84

วัสดุ ชื้อ พลิง ละหล่อลื่น

150,000.00

43,008.00

วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่

20,000.00

0.00

120,000.00

37,240.00

30,000.00

0.00

วัสดุไฟฟา ละวิทยุ

150,000.00

0.00

วัสดุก่อสราง

200,000.00

0.00

ค่าไฟฟา

500,000.00

160,987.41

80,000.00

25,752.00

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่ ขา
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น
ๆ

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุคอมพิว ตอร
วัสดุจราจร

ค่าสาธารณูปโภค

5,375,466.00

ค่าตอบ ทนผูปฏิบัติราชการ
อัน ป็นประโยชน ก่องคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น

รายจ่าย กี่ยวกับการรับรอง
ละพิธีการ

ค่าวัสดุ

14,631,680.00

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

งานสิ่ง วดลอม ละทรัพยากร
ธรรมชาติ

งานก่อสราง

1,071,950.00

รายจ่าย พื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าใชสอย

รวมจ่ายจริง

2,730,600.00

รวม งบบุคลากร
งบดา นินงาน

ประมาณการ

0.00

0.00

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

หนา : 15/21

ประ ภทรายจ่าย

ประมาณการ

ค่าครุภัณฑ

269.86

269.86

ค่าบริการไปรษณีย

31,000.00

1,302.00

1,302.00

ค่าบริการสื่อสาร ละโทร
คมนาคม

70,000.00

22,577.00

20,490.50

ค่า ช่าพื้นที่ ว็บไซต ละค่า
ธรรม นียมที่ กี่ยวของ

10,000.00

0.00

0.00

3,197,330.17

1,282,850.77

งินอุดหนุน

9,825,305.00

ครุภัณฑสานักงาน

39,700.00

0.00

0.00

ครุภัณฑคอมพิว ตอรหรือ
อิ ล็กทรอนิกส

44,200.00

0.00

0.00

120,600.00

0.00

1,874,000.00

0.00

ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปการ
รวม งบลงทุน

งบ งินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไป

5,000.00

ครุภัณฑโฆษณา ละ ผย พร่
ค่าที่ดิน ละสิ่งก่อสราง

งบกลาง

ค่าบริการโทรศัพท

รวม งบดา นินงาน
งบลงทุน

รวมจ่ายจริง

งินอุดหนุนส่วนราชการ

2,078,500.00
798,000.00

0.00

0.00

403,200.00

รวม งบ งินอุดหนุน

798,000.00

403,200.00

รวมสุทธิ

38,437,217.00

13,535,002.17

4,559,006.00

3,346,491.77

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

หนา : 16/21

ประ ภทรายจ่าย

ประมาณการ
5,000.00

269.86

ค่าบริการไปรษณีย

31,000.00

1,302.00

ค่าบริการสื่อสาร ละโทร
คมนาคม

70,000.00

22,577.00

ค่า ช่าพื้นที่ ว็บไซต ละค่า
ธรรม นียมที่ กี่ยวของ

10,000.00

0.00

ค่าครุภัณฑ

39,700.00

0.00

ครุภัณฑคอมพิว ตอรหรือ
อิ ล็กทรอนิกส

44,200.00

0.00

120,600.00

0.00

1,874,000.00

0.00

ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปการ
รวม งบลงทุน

งบ งินอุดหนุน

งินอุดหนุน

3,197,330.17

ครุภัณฑสานักงาน

ครุภัณฑโฆษณา ละ ผย พร่
ค่าที่ดิน ละสิ่งก่อสราง

9,825,305.00

งินอุดหนุนส่วนราชการ

2,078,500.00
798,000.00

งานควบคุมภายใน ละการ
ตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

ค่าบริการโทรศัพท

รวม งบดา นินงาน
งบลงทุน

รวมจ่ายจริง

0.00

0.00

155,408.00

0.00

0.00

403,200.00

รวม งบ งินอุดหนุน

798,000.00

403,200.00

รวมสุทธิ

38,437,217.00

13,535,002.17

1,140,008.00

0.00

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

หนา : 17/21

ประ ภทรายจ่าย

ประมาณการ

ค่าบริการโทรศัพท

5,000.00

269.86

ค่าบริการไปรษณีย

31,000.00

1,302.00

ค่าบริการสื่อสาร ละโทร
คมนาคม

70,000.00

22,577.00

ค่า ช่าพื้นที่ ว็บไซต ละค่า
ธรรม นียมที่ กี่ยวของ

10,000.00

0.00

รวม งบดา นินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ

งินอุดหนุน

3,197,330.17

2,086.50

9,120.00

203,098.50

39,700.00

0.00

ครุภัณฑคอมพิว ตอรหรือ
อิ ล็กทรอนิกส

44,200.00

0.00

0.00

120,600.00

0.00

0.00

1,874,000.00

0.00

ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปการ
รวม งบลงทุน

งบ งินอุดหนุน

9,825,305.00

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา

ครุภัณฑสานักงาน

ครุภัณฑโฆษณา ละ ผย พร่
ค่าที่ดิน ละสิ่งก่อสราง

งานปองกัน ละบรร ทา
สาธารณภัย

รวมจ่ายจริง

งินอุดหนุนส่วนราชการ

2,078,500.00
798,000.00

0.00

0.00

403,200.00

รวม งบ งินอุดหนุน

798,000.00

403,200.00

รวมสุทธิ

38,437,217.00

13,535,002.17

9,120.00

1,965,873.50

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

หนา : 18/21

ประ ภทรายจ่าย

ประมาณการ

ค่าบริการโทรศัพท

5,000.00

269.86

ค่าบริการไปรษณีย

31,000.00

1,302.00

ค่าบริการสื่อสาร ละโทร
คมนาคม

70,000.00

22,577.00

ค่า ช่าพื้นที่ ว็บไซต ละค่า
ธรรม นียมที่ กี่ยวของ

10,000.00

0.00

รวม งบดา นินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ

งินอุดหนุน

3,197,330.17

39,700.00

0.00

ครุภัณฑคอมพิว ตอรหรือ
อิ ล็กทรอนิกส

44,200.00

0.00

120,600.00

0.00

1,874,000.00

0.00

ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปการ
รวม งบลงทุน

งบ งินอุดหนุน

9,825,305.00

ครุภัณฑสานักงาน

ครุภัณฑโฆษณา ละ ผย พร่
ค่าที่ดิน ละสิ่งก่อสราง

งานระดับก่อนวัย รียน ละ
ประถมศึกษา

รวมจ่ายจริง

งินอุดหนุนส่วนราชการ

2,078,500.00
798,000.00

965,266.84

งานบริการสาธารณสุข ละ
งานสาธารณสุขอื่น

40,000.00

0.00
403,200.00

403,200.00

รวม งบ งินอุดหนุน

798,000.00

403,200.00

403,200.00

รวมสุทธิ

38,437,217.00

13,535,002.17

1,368,466.84

40,000.00

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

หนา : 19/21

ประ ภทรายจ่าย

ประมาณการ

ค่าบริการโทรศัพท

5,000.00

269.86

ค่าบริการไปรษณีย

31,000.00

1,302.00

ค่าบริการสื่อสาร ละโทร
คมนาคม

70,000.00

22,577.00

ค่า ช่าพื้นที่ ว็บไซต ละค่า
ธรรม นียมที่ กี่ยวของ

10,000.00

0.00

รวม งบดา นินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ

งินอุดหนุน

3,197,330.17

39,700.00

0.00

ครุภัณฑคอมพิว ตอรหรือ
อิ ล็กทรอนิกส

44,200.00

0.00

120,600.00

0.00

1,874,000.00

0.00

ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปการ
รวม งบลงทุน

งบ งินอุดหนุน

9,825,305.00

ครุภัณฑสานักงาน

ครุภัณฑโฆษณา ละ ผย พร่
ค่าที่ดิน ละสิ่งก่อสราง

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
คหะ ละชุมชน

รวมจ่ายจริง

งินอุดหนุนส่วนราชการ

2,078,500.00
798,000.00

0.00

541,586.06

งานไฟฟา ละประปา

0.00

0.00

0.00

403,200.00

รวม งบ งินอุดหนุน

798,000.00

403,200.00

รวมสุทธิ

38,437,217.00

13,535,002.17

1,106,036.06

0.00

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

หนา : 20/21

ประ ภทรายจ่าย

ประมาณการ

ค่าบริการโทรศัพท

5,000.00

269.86

ค่าบริการไปรษณีย

31,000.00

1,302.00

ค่าบริการสื่อสาร ละโทร
คมนาคม

70,000.00

22,577.00

ค่า ช่าพื้นที่ ว็บไซต ละค่า
ธรรม นียมที่ กี่ยวของ

10,000.00

0.00

รวม งบดา นินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ

งินอุดหนุน

3,197,330.17

39,700.00

0.00

ครุภัณฑคอมพิว ตอรหรือ
อิ ล็กทรอนิกส

44,200.00

0.00

120,600.00

0.00

1,874,000.00

0.00

ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปการ
รวม งบลงทุน

งบ งินอุดหนุน

9,825,305.00

ครุภัณฑสานักงาน

ครุภัณฑโฆษณา ละ ผย พร่
ค่าที่ดิน ละสิ่งก่อสราง

งานส่ง สริม ละสนับสนุน
ความ ขม ข็งชุมชน

รวมจ่ายจริง

งินอุดหนุนส่วนราชการ

2,078,500.00
798,000.00

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
403,200.00

รวม งบ งินอุดหนุน

798,000.00

403,200.00

รวมสุทธิ

38,437,217.00

13,535,002.17

วันที่พิมพ : 16/3/2565 15:23:02

รายจ่าย
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

หนา : 21/21

ประ ภทรายจ่าย

ประมาณการ
5,000.00

269.86

ค่าบริการไปรษณีย

31,000.00

1,302.00

ค่าบริการสื่อสาร ละโทร
คมนาคม

70,000.00

22,577.00

ค่า ช่าพื้นที่ ว็บไซต ละค่า
ธรรม นียมที่ กี่ยวของ

10,000.00

0.00

ค่าครุภัณฑ

งินอุดหนุน

0.00

39,700.00

0.00

ครุภัณฑคอมพิว ตอรหรือ
อิ ล็กทรอนิกส

44,200.00

0.00

120,600.00

0.00

1,874,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปการ
รวม งบลงทุน

งบ งินอุดหนุน

3,197,330.17

ครุภัณฑสานักงาน

ครุภัณฑโฆษณา ละ ผย พร่
ค่าที่ดิน ละสิ่งก่อสราง

9,825,305.00

งานสิ่ง วดลอม ละทรัพยากร
ธรรมชาติ

งานก่อสราง

ค่าบริการโทรศัพท

รวม งบดา นินงาน
งบลงทุน

รวมจ่ายจริง

งินอุดหนุนส่วนราชการ

2,078,500.00
798,000.00

0.00

403,200.00

รวม งบ งินอุดหนุน

798,000.00

403,200.00

รวมสุทธิ

38,437,217.00

13,535,002.17

0.00

0.00

