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งบประมาณต้ังไว้ท้ังสิน้ ต้ังไว้ 965,584              บาท

1.รายจ่ายประจ า   965,584  บาท

1.1 หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ า    ต้ังไว้  - บาท

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว   ต้ังไว้ 492,480   บาท

1.2.1 ประเภทคา่จา้งพนักงานจา้ง ตั้งไว้ 384,480          บาท

1) พนักงานจา้งทั่วไป  ต าแหนง่  คนงานทั่วไป  จ านวน  5  คน ตั้งไว้ 320,400   บาท

2) พนักงานจา้งทั่วไป  ต าแหนง่ คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 1 คน ตั้งไว้ 64,080     บาท

1.2.2 ประเภทเงนิเพิม่ตา่งๆของพนักงานจา้ง ตั้งไว้ 108,000           บาท

3) พนักงานจา้งทั่วไป  ต าแหนง่  คนงานทั่วไป  จ านวน  5  คน ตั้งไว้ 90,000     บาท

4) พนักงานจา้งทั่วไป  ต าแหนง่ คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 1 คน ตั้งไว้ 18,000     บาท

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปฯ)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   328,104    บาท

1.3.1.ค่าตอบแทน ต้ังไว้ 5,000       บาท

1) คา่ตอบแทนปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการใหก้บัพนักงานสว่นทอ้งถิ่นและลูกจา้งตั้งไว้ 5,000      บาท

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปฯ)

1.3.2.ค่าใช้สอย       ต้ังไว้ 101,104     บาท

1) ประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ    ตั้งไว้ 30,000    บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ลงทะเบยีนอบรมตา่งๆ คา่เย็บหนังสอื  คา่ซกัฟอก คา่เช่าทรัพย์สนิ

คา่จา้งเหมาบริการตา่งๆ คา่ตักสิ่งปฏกิลู คา่เย็บเลม่ ฯลฯ 

2) ประเภทรายจา่ยเพือ่การบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สนิของ อบต. ตั้งไว้ 20,000    บาท

 - ไดแ้ก ่ครุภัณฑต์า่งๆ เช่น รถบรรทุกขยะ  หรือทรัพย์สนิอื่นๆ

3)ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น ตั้งไว้ 51,104     บาท

   3.1)คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ,ของรางวัล,เงนิรางวัล,คา่ช่อดอกไมฯ้ลฯตั้งไว้ 5,000      บาท

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปฯ)
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  3.2) คา่ใช้จา่ยตามโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการปอ้งกนัและควบคุมโรคตา่งๆ ตั้งไว้ 23,472     บาท

 - ไดแ้ก ่โรคไขเ้ลอืดออก  โรคไขห้วัดนก  โรคพษิสุนัขบา้  โรคฉี่หนู  ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป แผนงานสาธารณสขุ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสขุ) 

  3.3) คา่ใช้จา่ยตามโครงการฝึกอบรมเพือ่การปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ   ตั้งไว้ 22,632     บาท

คา่อาหาร  คา่วัสดุอุปกรณ์  คา่เคร่ืองเสยีง  คา่วทิยากร  ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสริมสนบัสนนุฯ)

1.3.3. ค่าวัสดุ      ต้ังไว้ 222,000       บาท

1) วัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ 2,000                 บาท

 -เช่น กระดาษ  แฟม้สัน  ปากกา แลคซนี กาว คลบีด า ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ แผนงานสาธารณสขุ    งานบริหารทั่วไป)

2) วัสดุยานพาหนะและขนสง่ ตั้งไว้ ตั้งไว้ 10,000                บาท

 - เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร่ี หัวเทยีน ฯลฯ

3) วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ตั้งไว้ 80,000               บาท

 - คา่น้ ามันเชื้อเพลงิรถบรรทุกขยะ ของ อบต.   

4)  วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์     ตั้งไว้ 120,000              บาท

 - เช่น วัคซนี ทรายอะเบท น้ ายาฆา่เชื้อ  เคมภีัณฑต์า่งๆ ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป แผนงานสาธารณสขุ งานบริการสาธารณสขุฯ)

5) วัสดุเคร่ืองแตง่กาย     ตั้งไว้ ตั้งไว้ 5,000                 บาท

เช่น ชุดจัดเกบ็ขยะ  ชุดเคร่ืองแบบยาม  ชุดปอ้งกนัเชื้อโรค ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปฯ)

6) วัสดุอื่นๆ ที่ไมเ่ขา้ลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง 5,000                 บาท

 - เช่น  ถงัขยะหมู่บา้น  ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานสาธารณสขุ  งานบริหารทั่วไป)
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1.5 หมวดเงนิอุดหนุน   ต้ังไว้ 145,000    บาท

1.5.1 เงนิอุดหนุนหนว่ยงานของรัฐหรือองคก์รเอกชนในกจิกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน ์ 145,000 บาท

1) อุดหนุนโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลหัวทะเล   ตั้งไว้ บาท 25,000     บาท

 - ตามโครงการปอ้งกนัปัญหาเอดสแ์ละวัยรุ่นตั้งครรภก์อ่นวัยอันควร

2)  อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)  ตั้งไว้ 120,000   บาท

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานสาธารณสขุ  งานบริการสาธารณสขุ)

************************************
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