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ต้ังงบประมาณรายจ่ายท้ังสิน้ จ านวน 7,457,876     บาท

1.  รายจ่ายประจ า   ต้ังไว้ บาท

1.1 หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ า    3,682,502     บาท

1.1.1.เงนิเดอืน  (ฝ่ายการเมอืง)    ตั้งไว้ 2,372,640         บาท

1) ประเภทเงนิเดอืนคณะผู้บริหาร          ตั้งไว้ 500,400   บาท

 - ต าแหนง่    นายก อบต.    ตั้งไว้ 204,000    บาท

 - ต าแหนง่   รองนายก อบต.จ านวน 2 คน  ตั้งไว้ 224,400    บาท

 - ต าแหนง่  เลขานุการ นายก อบต.     ตั้งไว้ 72,000     บาท

2) ประเภทเงนิประจ าต าแหนง่   ตั้งไว้ 42,120      บาท

 - ต าแหนง่    นายก อบต.    ตั้งไว้ 21,000      บาท

 - ต าแหนง่    รองนายก อบต.จ านวน 2 คน   ตั้งไว้ 21,120      บาท

3) ประเภทเงนิคา่ตอบแทนพเิศษ ตั้งไว้ 42,120      บาท

 - ต าแหนง่    นายก อบต.    ตั้งไว้ 21,000      บาท

 - ต าแหนง่  รองนายก อบต.จ านวน 2 คน     ตั้งไว้ 21,120      บาท

4) ประเภทเงนิเดอืนสมาชิกสภา อบต.    ตั้งไว้ 1,788,000 บาท

 - ต าแหนง่ ประธานสภา อบต. ตั้งไว้ 112,200    บาท

 - ต าแหนง่  รองประธานสภา อบต.    ตั้งไว้ 91,800      บาท

 - ต าแหนง่  เลขานุการสภา อบต.     ตั้งไว้ 72,000     บาท

 - ต าแหนง่ สมาชิกสภา อบต.จ านวน 21 คน ตั้งไว้ 1,512,000  บาท

(ตั้งจา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป)

1.1.2.  เงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)    ตั้งไว้ 1,197,422          บาท

5) ประเภทเงนิประจ าต าแหนง่  นักบริหารงาน  อบต. ตั้งไว้ 42,000     บาท

6) ประเภทเงนิเดอืนพนักงานสว่นทอ้งถิ่น  ตั้งไว้ 1,109,422  บาท

 - ต าแหนง่  ปลัด อบต. (นักบริหารงาน  อบต.)    ตั้งไว้ 274,320    บาท

 - ต าแหนง่  หัวหนา้ส านักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)  ตั้งไว้ 180,540    บาท

 - ต าแหนง่  เจา้หนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน    ตั้งไว้ 73,882     บาท

7,297,876            

รายละเอยีดงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555

รายจา่ยจ าแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน        ส านักงานปลัด



15

 - ต าแหนง่   บุคลากร   ตั้งไว้ 154,140     บาท

 - ต าแหนง่   เจา้พนักงานธุรการ ตั้งไว้ 119,220    บาท

 - ต าแหนง่   เจา้หนา้ที่บันทกึขอ้มูล    ตั้งไว้ 85,440     บาท

 - ต าแหนง่ เจา้พนักงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 221,880    บาท

7) ประเภทเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนักงานสว่นทอ้งถิ่น  ตั้งไว้ 46,000     บาท

 - ต าแหนง่  เจา้พนักงานธุรการ ตั้งไว้ 18,000      บาท

 - ต าแหนง่     เจา้หนา้ที่บันทกึขอ้มูล    ตั้งไว้ 18,000      บาท

 - ต าแหนง่  เจา้หนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน   ตั้งไว้ 10,000      บาท

(ตั้งจา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป)

1.1.3.  คา่จา้งประจ า    ตั้งไว้ 112,440             บาท

8) ประเภทคา่จา้งลูกจา้งประจ า  ตั้งไว้ 94,440      บาท บาท

 - ต าแหนง่  เจา้หนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน   

9) ประเภทเงนิเพิม่ตา่งๆลูกจา้งประจ า ตั้งไว้ 18,000      บาท

 - ต าแหนง่  เจา้หนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน   

(ตั้งจา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว        ต้ังไว้ 458,040        บาท

1.2.1.ประเภทคา่จา้งพนักงานจา้ง   ตั้งไว้ 362,880           บาท

 -พนักงานจา้งตามภารกจิ  ต าแหนง่  ผู้ช่วยเจา้หนา้ที่บันทกึขอ้มูล    ตั้งไว้ 95,400     บาท

 - พนักงานจา้งตามภารกจิ ต าแหนง่  พนักงานขับรถยนต ์  ตั้งไว้ 75,240      บาท

 - พนักงานจา้งทั่วไป  ต าแหนง่  คนงานทั่วไป  จ านวน  2  คน  ตั้งไว้ 128,160    บาท

 - พนักงานจา้งทั่วไป  ต าแหนง่  แมบ่า้น ตั้งไว้ 64,080     บาท

1.2.2. ประเภทเงนิเพิม่ตา่งๆ ตั้งไว้ 95,160             บาท

 -พนักงานจา้งตามภารกจิ  ต าแหนง่ ผู้ช่วยเจา้หนา้ที่บันทกึขอ้มูล ตั้งไว้ 18,000      บาท

 - พนักงานจา้งตามภารกจิ ต าแหนง่  พนักงานขับรยนต ์  ตั้งไว้ 23,160      บาท

 - พนักงานจา้งทั่วไป  ต าแหนง่  คนงานทั่วไป จ านวน  2 คน   ตั้งไว้ 36,000     บาท

 - พนักงานจา้งทั่วไป  ต าแหนง่  แมบ่า้น ตั้งไว้ 18,000      บาท

(ตั้งจา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป)
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1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  2,885,334     บาท

1.3.1. ค่าตอบแทน   ต้ังไว้ 952,806           บาท

1) คา่เบี้ยประชุม      ตั้งไว้ ตั้งไว5้7,600     บาท

 - จา่ยใหแ้กส่มาชิกสภา อบต. จ านวน  24  คน

2) คา่เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตร  ตั้งไว้ 70,000     บาท

 - จา่ยใหแ้ก ่ผู้บริหารทอ้งถิ่น พนักงานสว่นทอ้งถิ่นและลูกจา้งประจ า

3) เงนิช่วยเหลอืคา่รักษาพยาบาล ตั้งไว้ 70,000     บาท

 - จา่ยใหแ้ก ่ผู้บริหารทอ้งถิ่น พนักงานสว่นทอ้งถิ่นและลูกจา้งประจ า

4) เงนิคา่เช่าบา้น   ตั้งไว้ 70,206     บาท

 - จา่ยใหแ้ก ่พนักงานสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้งประจ า

5) คา่ตอบแทนปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ 35,000     บาท

 - จา่ยใหแ้ก ่ พนักงานสว่นทอ้งถิ่น   ลูกจา้งประจ า  พนักงานจา้ง

6) ประเภทเงนิคา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก ่อบต.  ตั้งไว้ 50,000     บาท

 - ไดแ้ก ่อพปร. ,อสม.,ต ารวจอาสา,หนว่ยทมีกูช้ีพกูภ้ัยต าบล ฯลฯ

7) ประเภทเงนิประโยชนต์อบแทนอื่นกรณีพเิศษ(โบนัส)  ตั้งไว้ 600,000   บาท

 - จา่ยใหแ้ก ่ พนักงานสว่นทอ้งถิ่น   ลูกจา้งประจ า  พนักงานจา้ง

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3.2. ค่าใช้สอย      ต้ังไว้ 1,122,632         บาท

1) ประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ    ตั้งไว้ 200,000   บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ลงทะเบยีนอบรมตา่งๆ คา่เย็บหนังสอื  คา่ซกัฟอก คา่เช่าทรัพย์สนิ

คา่จา้งเหมาบริการตา่งๆ คา่ตักสิ่งปฏกิลู คา่เย็บเลม่ ฯลฯ 

2) ประเภทรายจา่ยเพือ่การบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สนิของ อบต. ตั้งไว้ 80,000     บาท

 - ไดแ้ก ่ครุภัณฑต์า่งๆ เช่น รถยนต ์คอมพวิเตอร์ โตะ๊ฯลฯ หรือทรัพย์สนิอื่นๆ

3) ประเภทรายจา่ยเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ ตั้งไว้ 50,000     บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่รับรองในการประชุมตา่งๆของ อบต.หรือจา่ยรับรองเพือ่ตอ้นรับบุคคล,

คณะบุคคลที่มานเิทศกง์าน,ตรวจเย่ียมหรือมาด าเนนิกจิกรรมอื่นใดอันเป็นประโยชนแ์ก ่อบต.

4)ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น ตั้งไว้ 792,632   บาท

4.1) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ,ของรางวัล,เงนิรางวัล,ช่อดอกไมฯ้ลฯ   ตั้งไว้ 45,000     บาท

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป)
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4.2) คา่ใช้จา่ยตามโครงการจัดงานรัฐพธิี ราชพธิีหรืองานพลังมวลชน ตั้งไว้ 70,000     บาท

ในการปกปอ้งสถาบันส าคัญของชาต ิ หรืองานวันส าคัญตา่งๆ  เช่น

วันเฉลมิพระชนมพรรษา   วันปยิะมหาราช  วันเขา้พรรษา  ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4.3) คา่ใช้จา่ยในการเลอืกตั้ง  ตั้งไว้ 500,000   บาท

 - เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการเลอืกตั้งผู้บริหารทอ้งถิ่นและสมาชิกสภาทอ้งถิ่น

4.4) คา่ใช้จา่ย ตามโครงการด าเนนิงานตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง  ตั้งไว้ 20,000     บาท

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป)

4.5) คา่ใช้จา่ยตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 30,000     บาท

พระเจา้อยู่หัว  และพระราชเสาวนย์ีของสมเด็จพระนางเจา้ฯสริิกติต์

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป   แผนงานเกษตร  งานอนรัุกษแ์หลง่น้้าและปา่ไม้)

4.6) คา่ใช้จา่ยตามโครงการปรับปรุงภูมทิัศนใ์นเขต ที่ท าการ อบต.   ตั้งไว้ 25,368     บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่วัสดุอุปกรณ์ คา่พันธุไ์มต้า่งๆ  คา่จัดสวน ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานเกษตร  งานสง่เสริมการเกษตร)

4.7) คา่ใช้จา่ยตามโครงการ "หนว่ยบ าบัดทุกข ์บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมใหป้ระชาชน" 50,000     บาท

ประจ าป ี2555 เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดสถานที่  คา่อาหาร  คา่ปา้ยโครงการ  ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป)

4.8) คา่ใช้จา่ยตามโครงการเฝ้าระวังอุบัตเิหตุในช่วงเทศกาลตา่งๆ  ตั้งไว้ 52,264     บาท

 - ไดแ้ก ่ เทศกาลวันสงกรานต ์ เทศกาลวันขึ้นปใีหม ่เพือ่จา่ยเป็นคา่เบี้ยเลี้ยง,

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสริมสนบัสนนุฯ)

1.3.3. ค่าวัสดุ      ต้ังไว้ 809,896           บาท

1) วัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ 198,000    บาท

 -เช่น กระดาษ  แฟม้สัน  ปากกา แลคซนี กาว คลบีด า ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ แผนงานบริหารทั่วไป    งานบริหารทั่วไป)

2)วัสดุคอมพวิเตอร์ ตั้งไว้ 40,000     บาท

 - เช่น หมกึเคร่ืองพมิพ ์เมา้ท ์แปน้พมิพ ์แผ่นดสิก ์ฯลฯ

3) วัสดุงานบา้นงานครัว   ตั้งไว้ 10,000      บาท

 - เช่น แกว้น้ า ไมก้วาด น้ ายาลา้งหอ้งน้ า แปรง สบู ่ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)



15

4) วัสดุยานพาหนะและขนสง่ ตั้งไว้ ตั้งไว้ 20,000     บาท

 - เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร่ี หัวเทยีน ฯลฯ

5)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ 10,000      บาท

 - เช่น แผ่นปา้ยไมอั้ด กระดานเขยีน แปรง พูก่นั ส ีปา้ยผ้า ฯลฯ

6) วัสดุไฟฟา้และวทิยุ     ตั้งไว้ 10,000      บาท

 - เช่น แบตเตอร่ี ถา่น สายไฟ  หลอดไฟ สตาร์ดเตอร์ สวติซฯ์ลฯ

7) วัสดุวารสาร  นติยสาร  หนังสอืพมิพ ์  ตั้งไว้ 116,896    บาท

 - ส าหรับ อบต.และหมู่บา้นในเขตต าบลหว้ทะเล

8) วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น   ตั้งไว้ 280,000   บาท

10.1) คา่น้ ามันเพือ่ใช้กบัรถยนต์,รถจักรยานยนต,์ เคร่ืองตัดหญา้                 ตั้งไว้ 90,000      บาท

10.2) คา่น้ ามันเพือ่ใช้กบัรถยนตก์ูช้ีพ กูภ้ัย ของ อบต.   ตั้งไว้ 80,000     บาท

10.3) คา่น้ ามันเพือ่ใช้กบัเคร่ืองพน่หมอกควัน  ใช้ผสมสารเคมสี าหรับฉดีพน่ยุง 50,000      บาท

10.4) คา่น้ ามันเพื่อใชก้ับเคร่ืองจักรกลของหนว่ยงานอื่นที่เขา้มาปฏบิัตงิานเพื่อประโยชน ์ของ อบต. 60,000     บาท

9) วัสดุกฬีา (ส าหรับหมู่บา้นในเขตต าบลหัวทะเล)   ตั้งไว้ 120,000    บาท

 - เช่น ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  ตะกร้อ  ฟุตซอล  ลูกเปตอง ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

10) วัสดุการเกษตร  ตั้งไว้ 5,000       บาท

 - เช่น ยาก าจัดศัตรพชื ปุย๋ สายยาง จอม เสยีม มดี ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานการเกษตร งานสง่เสริมการเกษตร)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค   ต้ังไว้ 227,000       บาท

1)  คา่ไฟฟา้   ตั้งไว้ 120,000    บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟา้ที่ท าการ อบต. 

2)  คา่น้ าประปา  ตั้งไว้ 10,000      บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่น้ าประปาที่ท าการ อบต.

3)  คา่โทรศัพท ์  ตั้งไว้ 25,000     บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศัพทส์ าหรับ อบต.

4)  คา่ไปรษณียากร คา่ธรรมเนยีนการสง่ตา่งๆ  ตั้งไว้ 2,000       บาท

 - เช่น คา่ดวงตราไปรษณีย์  คา่จัดสง่ธนาณัต ิฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป    งานบริหารทั่วไป)
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5)  คา่บริการทางดา้นโทรคมนาคม ตั้งไว้ 70,000     บาท

 - เช่น คา่อนิเตอร์เน็ต และคา่สื่อสารอื่นๆเกี่ยวกบั อบต.

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป    งานบริหารทั่วไป)

1.5 หมวดเงนิอุดหนุน   ต้ังไว้ 45,000        บาท

1.5.1. เงนิอุดหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอื่น  ตั้งไว้ 25,000     บาท

 - เพือ่อุดหนุน อบต.บา้นชวน ตามโครงการเพิม่ประสทิธิภาพศูนย์รวมขอ้มูลขา่วสารการ

จัดซื้อจัดจา้งของ อบต.ระดับอ าเภอ ประจ าปงีบประมาณ 2555 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป   แผนงานบริหารทั่วไป    งานบริหารทั่วไป)

1.5.2  เงนิอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ าเหน็จณรงค ์   ตั้งไว้ 20,000   บาท

1) โครงการสง่เสริมการสบืทอดภูมปิัญญาหลอ่เทยีน 10,000      บาท

และสบืสานประเพณีแหเ่ทยีนพรรษาอ าเภอบ าเหน็จณรงค ์

จังหวัดชัยภูม ิประจ า ป ี2555    

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น)

2) โครงการสนับสนุนงบประมาณงานเจา้พอ่พญาแล 5,000       บาท

และงานกาชาดจังหวัดชัยภูม ิ  

3)โครงการสนับสนุนกจิการกาชาดอ าเภอ(บริจาคโลหติ) 5,000       บาท

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป   แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

2. รายจ่ายเพือ่การลงทุน      ต้ังไว้ 160,000     บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 

2.1.1) ครุภัณฑส์ านักงาน ตั้งไว้ 160,000           บาท

1) ตู้เกบ็เอกสาร 2 บานเลื่อน  จ านวน  2  ตัว   ตั้งไว ้ 10,000        บาท

2) เคร่ืองคอมพวิเตอร์(Notebook)จ านวน  3  เคร่ือง       60,000       บาท

 -  Intel  Core i3 - 350m

 -  (2.26GHz,3MB L2 coche)

 -  Ram 2048 MB.DDR3

 -  HDD 500 GB

 -  DVD-Super Mulfi
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 - Nplify802.1 1b/g/n Wi-F CERTIFIED Bluetooth

 - 14 inch Hd LED 16:9

 - Camera  1.3M/Linpus

3) เคร่ืองพมิพส์ี(printer)laser  จ านวน  1 เคร่ือง ตั้งไว้ 10,000      บาท 

 - ความเร็วในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่  600x600 dpi

 - การเชื่อมตอ่  USB 2.0

 - โปรเซสเซอร์ความเร็ว  266 MHz

 - ความจุกระดาษเขา้  350 แผ่น

4) โตะ๊พับอเนกประสงค ์ ตั้งไว้ 25,000     บาท 

 - ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 75 x180x75  ซม.

 - โครงขาเหล็กชุปโครเมยีม

 - ขาพับเกบ็ได้

 - รับน้ าหนักไดถ้งึ 60-80 กก.

 - ทนความร้อนไดม้ากกวา่ 50 องศา

5) เต็นทผ้์าใบ ตั้งไว้ 50,000     บาท 

 - โครงสร้างเสาและคานเป็นทอ่เหล็กกลม

 - ขอ้ตอ่เต็นทเ์ป็นขอ้ตอ่เหล็ก

6) ตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น    จ านวน 1 เคร่ือง+D34ตั้งไว้ 5,000         บาท

 - แบบตั้งพื้นทรงสูง

 - สามารถใช้แบบคว่ าถงัน้ าดื่มหรือเทน้ าดื่มจากถงั

 - ตม้น้ าร้อนในอุณหภูม ิ85-95 องศา

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

****************************************
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2,400,000          

ส่วนราชการ ตั้งงบประมาณ เงนิอุดหนุน เงนิรายได้

ปลดั 7,457,876.00         1,514,528       5,943,348         

ศึกษา 5,272,890.00         4,450,610       822,280            

คลงั 1,321,920.00         172,000          1,149,920         

3,682,502            สงัคม 623,960.00            306,000          317,960            

โยธา 4,251,238.00         3,523,758       727,480            

สาธารณสุข 965,584.00     411,104        554,480        

งบกลาง 1,006,532.00         522,000          484,532            

20,900,000.00       10,900,000     10,000,000       

รวม 20,900,000.00       10,900,000     10,000,000       20,900,000      

-                         -                  -                    
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458,040               
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57,600                 

70,000                 

70,000                 

70,206                 

35,000                 

50,000          

600,000        

200,000               

80,000                 

50,000                 

45,000                 
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70,000          

500,000        

20,000                 

30,000          

25,368         

50,000                 

52,264          

198,000               

40,000                 

10,000                 
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20,000          

10,000          

10,000          

116,896               

280,000        

120,000        

5,000           

227,000               

5,943,348            
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25,000          

20,000          

160,000        

1,514,528     
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15



15
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บาท
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ตั้งไว้ 150,000 บาท

25,000  บาท

###### บาท เช่น

ตั้งไว้ 150,000 บาท

บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ซื้อวัสดุเคร่ืองแตง่กาย  เช่น ชุดกนัฝน
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###### บาท

###### บาท


