
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร
อําเภอ บ้านแหลม   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 38,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,774,100 บาท
งบบุคลากร รวม 6,437,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,893,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 520,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายก อบต. และรอง
นายก อบต.

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก อบต. และรองนายก  อบต.
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 87,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ นายก อบต.
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา อบต. รองประธานสภา
อบต. สมาชิกสภา อบต.  และเลขานุการสภา อบต.

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,544,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,315,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินอืนๆตาม
สิทธิให้แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆและเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลและผู้มีสิทธิทีจะได้รับ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบทีกําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 171,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้าง  และเงินปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้าง 
และเงินอืนๆ ตามสิทธิของลูกจ้างประจําในสังกัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 703,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอืนๆ ตามสิทธิของพนักงานจ้าง
ทีมีอยู่ในสังกัด
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 3,046,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 191,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม ให้แก่ คณะกรรมการ และผู้สิทธิได้รับ
ในการประชุม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 1,610,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ และสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
จัดทําประกันภัยรถยนต์ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าซักฟอก ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานซึงเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ พิธีการทางศาสนา รัฐพิธี ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และประเพณี 
ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา อบต.คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมทีเป็นอํานาจหน้าที
ของ อบต. และนโยบายของอําเภอ จังหวัดและรัฐบาล เช่น การจัด
กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต. จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงพยาน ค่าของรางวัล หรือ
เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชดใช้
ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ 
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 595,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการเลือกตังผู้บริหารและสมาชิก
สภา อบต.
โครงการ อบต.สัญจร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของ อบต. ในการออก
หน่วยเคลือนทีต่างๆของอบต.และร่วมกับหน่วยงานอืนๆ เช่น การ
ออกบริการนอกสํานักงาน  การประชุมหมู่บ้านสัญจร การประชุมรณรงค์
ให้ความรู้เรืองการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การให้
บริการคลินิคเคลือนทีของส่วนราชการต่างๆ เป็นต้น 
โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในการป้องกันการ
ทุจริต

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมในการป้องกันการ
ทุจริต เช่น การอบรมให้ความรู้ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรของ อบต.

โครงการเพิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. จํานวน 310,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรมสัมมนา และนําผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง ส่วนราชการทีเกียว
ข้อง และผู้นําชุมชนไปศึกษาดูงาน เพิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินต่างๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 853,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา วารสาร หนังสือพิมพ์และสิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ 
และวัสดุทีคงทนถาวรแต่ไม่จัดเป็นครุภัณฑ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถ้วยชาม  ผ้าคลุมโต๊ะ ถังขยะ และวัสดุงานบ้านงาน
ครัวอืนๆ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดิน หินคลุก ซีเมนต์ ไม้ต่างๆ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แบตเตอรี นํามันเบรค  ยางนอกยางใน ฯลฯ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเบนซิน ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้ใน
การปฏิบัติราชการของ อบต. และค่าวัสดุเชือเพลิงทีจ่ายสนับสนุน
ให้แก่เครืองจักรกลของหน่วยงานต่างๆ ทีขอมาใช้ในราชการ 
ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน และจ่ายสนับสนุนให้
หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต. เช่น ค่านํามันของรถสายตรวจในการดูแลป้องกันปัญหายาเสพ
ติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขต อบต.

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพันธุ์ไม้ต่างๆ กระถาง ดิน ปุ๋ย คราด 
มีดดายหญ้า  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หมึกคอมพิวเตอร์  ผ้าหมึก อุปกรณ์ต่างๆ 
เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 392,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน  และอาคารสถานทีต่างๆ
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาและบริการอืนๆ จากสํานักงานประปา
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ในการติดต่อราชการ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร และค่าจัดส่งเอกสารต่างๆ 
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 74,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่า
ธรรมเนียมในการใช้บริการ 

งบลงทุน รวม 272,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 242,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 1 ตัว
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 1 ตู้
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองรับวิทยุระบบกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติไร้สาย จํานวน 2 เครือง ตังตามราคาท้องตลาดทัวไป
เนืองจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึงไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 29,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ PC (สําหรับประมวลผล
แบบที 2) จํานวน 1 เครือง โดยมีลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง มีกําลังไฟ
ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที โดยมีลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
มหาดไทย หรือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม  ครุภัณฑ์ต่างๆ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ชุดกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติ รถยนต์ ฯลฯ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาทีดินและสิงก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น อาคาร, ศาลากลาง หมู่บ้าน, สะพาน,รางระบายนํา ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 18,000 บาท
- โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรือการจ้าง 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอและศูนย์ประสานงาน
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอบ้านแหลม จํานวน 18,000 บาท
  เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านแหลม

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนา อบต. จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ เกียวกับการจัดทําแผน
พัฒนา อบต. 

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
- ค่าจ้างทีปรึกษา เพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
 ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อสร้าง
 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร  สถาบันหรือบุคคลทีเป็นกลางใน
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,329,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,749,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,749,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,564,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินอืนๆ ทีมีสิทธิให้
แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของ
ผู้อํานวยการกองคลัง และผู้มีสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบทีกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 119,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอืนๆ ตามสิทธิของพนักงานจ้าง
ทีมีอยู่ในสังกัด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 556,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อบต. ตาม
ทีได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
สําหรับพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม ให้แก่ คณะกรรมการและผู้สิทธิได้รับ
ในการประชุม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 135,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ และสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัด
ทําประกันภัยรถยนต์ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าซักฟอก ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง ค่าผ่านทางพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ค่าเบียเลียงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ พวงมาลา ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ให้การดําเนินการจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย และ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน ในด้านการพัฒนาท้องถิน ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 81,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา และวัสดุที
คงทนถาวรแต่ไม่จัดเป็นครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ จัดซือ วัสดุยานพาหนะขนส่ง ยางนอก 
ยางใน หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเบนซิน ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ 
ทีใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต.

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดแบตเตอรีกล้องถ่ายรูป 
ล้างอัดขยายรูป  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์  ผ้าหมึก และอุปกรณ์ต่างๆ
งบลงทุน รวม 23,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 2 ตู้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง มีกําลังไฟ
ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที โดยมีลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 9,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม  ครุภัณฑ์ต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 285,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ อปพร. และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการ
ปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย และ
ความปลอดภัยของประชาชน การป้องกันดูแลปัญหายาเสพติด
และความสงบเรียบร้อยในชุมชนและงานอืนๆ ทีเกียวข้องและเป็นค่าตอบ
แทนต่างๆ ให้แก่ผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความสงบเรียบร้อยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน ค่าเบียเลียง
เดินทาง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ให้แก่ อปพร. และเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้องในการปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชน 
โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมในการป้องกัน
และลดอุบัติภัยทางถนนในวันเทศกาลสําคัญต่างๆ และในกรณีอืนๆ
ทีอาจเกิดอุบัติเหตุบนทางถนน เช่น เทศกาลวันขึนปีใหม่          เทศกาล
วันสงกานต์ ฯลฯ  

โครงการฝึกอบรม อปพร. จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม อปพร. และผู้เกียวข้องให้
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชน  

โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับกฎหมายการจราจรเบืองต้น จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ในเรือง
กฎหมายจราจร และการขับขีทีปลอดภัย

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ไฟสปอร์ตไลท์ ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่ อปพร. และผู้ปฏิบัติงานใน
การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
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วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน อปพร. เช่น
แผงกันรถ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 235,000 บาท
งบบุคลากร รวม 60,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 60,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินอืนๆ ตาม
สิทธิ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุและสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
จัดทําประกันภัยรถยนต์ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าซักฟอก ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง ค่าผ่านทางพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงพยาน ค่า
ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา ค่าชดใช้
ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ค่าพัฒนาการศึกษาของครู และผด
ด. และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาทีดินและสิงก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,102,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,484,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,484,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 469,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินอืนๆ 
ตามสิทธิ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานส่วนตําบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 885,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอืนๆ ทีมีสิทธิของพนักงานจ้าง
ทีมีอยู่ในสังกัด 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 617,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 587,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ และสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
จัดทําประกันภัยรถยนต์ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าซักฟอก ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 91,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายใน
การแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทาง ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงพยาน ค่าของรางวัล หรือ
เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา ค่าชดใช้ความ
เสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ค่าพัฒนาการศึกษาของครู
และผดด. และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 481,800 บาท
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที 6
  จํานวน 112,700 บาท
  เพือจ่ายจัดสรรเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
  เด็กเล็ก หมู่ที 6
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที 10
  จํานวน 147,000 บาท
  เพือจ่ายจัดสรรเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
  เด็กเล็ก หมู่ที 10
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผิงแดด
  จํานวน 98,000 บาท
  เพือจ่ายจัดสรรเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
  เด็กเล็ก วัดดอนผิงแดด
- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด 
  หมู่ที 6  จํานวน 39,100 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสือการเรียนการสอน
  วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ให้แก่ ศูนย์พัฒนา
  เด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที 6
- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี 
  หมู่ที 10  จํานวน 51,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสือการเรียนการสอน
  วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ให้แก่ ศูนย์พัฒนา
  เด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที 10
- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด 
  จํานวน 34,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสือการเรียนการสอน
  วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ให้แก่ ศูนย์พัฒนา
  เด็กเล็กวัดดอนผิงแดด

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 2,538,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 986,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนืองในวันสําคัญต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้ดกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจ้ดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ค่าวัสดุ รวม 876,200 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 856,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) ให้แก่ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และนักเรียนในโรงเรียนในพืนที อบต.

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ 
เช่น หนังสือเรียน สมุด ดินสอ ปากกา ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,552,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,552,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,532,000 บาท
- โครงการอาหารกลางวัน  จํานวน 764,000 บาท
   เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียน
   วัดบางขุนไทร
- โครงการอาหารกลางวันนักเรียน   จํานวน 568,000 บาท
  เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียน
  วัดดอนผิงแดด
- โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน เพือจ้างครูทําการสอนจาก 
   องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร รายวิชาภาษาอังกฤษ 
   จํานวน  50,000 บาท 
  เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดจ้างครูสอนภาษา
  อังกฤษ เพือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ให้แก่ 
  โรงเรียนวัดบางขุนไทร
- โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน เพือจ้างครูทําการสอนจาก 
   องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
   จํานวน  50,000 บาท 
  เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดจ้างครูสอน 
   คอมพิวเตอร์  เพือพัฒนาทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ให้แก่ 
  โรงเรียนวัดบางขุนไทร
- โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพือจ้างครูทําการสอนวิชา 
   คอมพิวเตอร์   จํานวน  78,000 บาท 
   เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดจ้างครูสอน 
   คอมพิวเตอร์ เพือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ 
 ให้แก่ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด
- โครงการจ้างครูสอนวิชาสังคมศึกษา   จํานวน  22,000 บาท 
   เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดจ้างครูสอน 
   วิชาสังคมศึกษา เพือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้านสังคมศึกษา 
   ให้แก่ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
- โครงการจัดซือหนังสือและสือการเรียนการสอน  จํานวน  20,000 บาท 
   เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าจัดซือหนังสือและสือการเรียนการสอนต่างๆ 
  ให้แก่ โรงเรียนดารุ้ลอิบาดะห์ ซึงอยู่ในความดูแลของ
   มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์

แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํายาเคมีพ่นกําจัดยุง ค่ายาวัคซีนสุนัข ค่าวัสดุตรวจสอบ
สารยาเสพติด และเวชภัณฑ์ต่างๆ 
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเสือ กางเกง หน้ากาก ฯลฯ
ให้แก่ เจ้าหน้าทีในการปฏิบัติงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,290,000 บาท
งบบุคลากร รวม 930,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 930,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 662,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินอืนๆ
ทีมีสิทธิให้แก่ พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของผู้อํานวยการ
สวัสดิการสังคม และผู้มีสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบทีกําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 226,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้าง  และเงินปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้าง และเงิน
อืนๆ ตามสิทธิของลูกจ้างประจําในสังกัด

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อบต. 
ตามทีได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ 

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม ให้แก่  คณะกรรมการ และผู้สิทธิได้รับในการ
ประชุม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ และสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
จัดทําประกันภัยรถยนต์ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าซักฟอก ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงพยาน ค่าของ
รางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ
และวัสดุทีคงทนถาวรแต่ไม่จัดเป็นครุภัณฑ์

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเบนซิน ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ  ทีใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของ อบต. 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ผ้าหมึก อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆ  
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ และสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
จัดทําประกันภัยรถยนต์ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าซักฟอก ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดิน หินคลุก ซีเมนต์ ไม้ต่างๆ และวัสดุก่อสร้าง
อืนๆ ทีใช้ในการซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านผู้ยากไร้ และใช้ในการปฏิบัติ
งานของ อบต.
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,542,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,126,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,126,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 919,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินอืนๆ
ตามสิทธิให้แก่ พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของผู้อํานวยการ
กองช่าง และผู้มีสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบทีกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 153,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้าง และเงินอืนๆ ตามสิทธิของพนักงานจ้าง
ทีมีอยู่ในสังกัด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 363,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อบต. 
ตามทีได้รับมอบหมาย  และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
สําหรับพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ 

ค่าเบียประชุม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม ให้แก่ คณะกรรมการ และผู้สิทธิได้รับ
ในการประชุม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ และสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
จัดทําประกันภัยรถยนต์ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าซักฟอก ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
และทรัพย์สินต่างๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 83,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรีกล้องถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์  ผ้าหมึก อุปกรณ์ต่างๆ  

งบลงทุน รวม 53,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 29,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ PC (สําหรับประมวลผล
แบบที 2) จํานวน 1 เครือง โดยมีลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง มีกําลังไฟ
ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 
15 นาที โดยมีลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
มหาดไทย หรือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆ  
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,496,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,284,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้าง
เหมาเครืองจักร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ และสิงพิมพ์ต่างๆ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าซักฟอก ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง
และทรัพย์สินต่างๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 834,300 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 439,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดิน หินคลุก ลูกรัง ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
ต่างๆ  และจัดซือวัสดุก่อสร้างอืนๆ เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แบตเตอรี นํามันเบรค ยางนอก ยางใน ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเบนซิน ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ  เพือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ อบต. และเครืองจักรกลของหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที
ขอมาใช้ในราชการ ในการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน 

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายต่างๆ กระจกโค้ง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 1,212,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,212,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายนํา หมู่ที 7 ซอย 1 จํานวน 432,000 บาท
ปริมาณงาน : (1) เทคอนกรีตถนนกว้าง 3.00 เมตร 
                       (รวมรางระบายนํา)ยาว 98.00เมตร หนา 0.15 เมตร 
                  (2) รางระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
                        ลึกเฉลีย 0.35-0.45 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
                  (3) วางท่อ ค.ส.ล. O 0.60 เมตร มอก.ชัน 3 จํานวน
                       15 ท่อน และบ่อพัก จํานวน 2 บ่อ รายละเอียด
                        ตามแบบ อบต.กําหนด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที 9 สายคลองขโมย จํานวน 472,000 บาท
ปริมาณงาน : เทคอนกรีตกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร 
                  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
                  900.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด
โครงการก่อสร้างประตูกันนําเค็ม หมู่ที 5 สายบ้านนายสังวาลย์ เจริญรัตน์ จํานวน 72,000 บาท
ปริมาณงาน : ประตูกันนําเค็ม ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 5.00 เมตร 
                  รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด
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โครงการวางท่อ ค.ส.ล. บริเวณหลุมยืมของชลประทาน หมู่ที 11 จํานวน 136,000 บาท
ปริมาณงาน : วางท่อ ค.ส.ล. O 1.00 เมตร มอก.ชัน3 จํานวน 18 ท่อน 
                   พร้อมทําการถมดินหรือหินผุหลังท่อ กว้าง 3.00 เมตร
                   ยาว 10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทีดินและสิงก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น ถนน สะพาน รางระบายนํา ฯลฯ

งานสวนสาธารณะ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษาพืนทีสีเขียว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ตามนโยบายของรัฐบาล ในการเพิมพืนทีสีเขียว

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,553,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,153,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,153,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,045,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างและเงินอืนๆ ตามสิทธิของพนักงานจ้าง 
ทีมีอยู่ในสังกัด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิม และเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายค่าทิงขยะ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนําขยะไปทิงยังสถานทีบ่อขยะ ของ
หน่วยงาน/องค์กรทีอนุญาต ตามอัตราการเรียกเก็บของหน่วยงาน
ทีอนุญาตให้ อบต.นําขยะไปทิง

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะ ในการจัดเก็บขยะในพืนที
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถุงมือ เสือ รองเท้า ฯลฯ ให้แก่ลูกจ้างพนักงานจ้าง
และบุคลากร อบต. ในการใช้ปฏิบัติงาน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 501,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต. จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงพยาน ค่าของ
รางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเชิดชูสถาบัน พระ
มหากษัตริย์ไทยให้เป็นทียกย่องตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ ผู้สงอายุ
ในตําบลบางขุนไทร
โครงการเพิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้นําและเครือข่ายการดําเนิน
งานด้านสุขภาพ

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่บุคลากร อบต. ผู้
นําชุมชน และเครือข่ายผู้ดําเนินงานด้านสุขภาพและสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน รวม 131,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 131,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 31,000 บาท
- โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2560 
   จํานวน 8,000 บาท
   เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ให้แก่
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด อําเภอบ้านแหลม
- โครงการอบรมทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดิน จํานวน 17,000 บาท
   เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมทบทวน และ
   ปฏิบัติภารกิจของผู้ประสานพลังแผ่นดิน ให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการ
   ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด อําเภอบ้านแหลม
- โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ  จํานวน 6,000 บาท
   เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจการจัดระเบียบ
   สังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดระเบียบสังคมของ
   สถานประกอบการปลอดยาเสพติด ให้แก่ ทีทําการปกครอง
   อําเภอบ้านแหลม

วันทีพิมพ์ : 18/5/2560  11:49:08 หน้า : 19/22



เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 100,000 บาท
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝังและแหล่งหอยแครง
   จํานวน 100,000 บาท
   เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกตรวจ
   เฝ้าระวังคุ้มครองทรัพยากรชายฝัง และแหล่งหอยแครงไม่ให้
   ถูกทําลาย ให้แก่ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
   ตําบลบางขุนไทร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาของ อบต. 
เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครืองเสียง ฯลฯ
เพือสนับสนุนให้เด็กๆ เยาวชนและประชาชนเล่นกีฬา ห่างไกล
ยาเสพติด และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดส่งนักกีฬาไปร่วมการ
แข่งขันในโอกาสต่างๆ 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพือส่งเสริมกิจกรรมและการพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแก่เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ 
วอลเล่ย์บอล ฯลฯ ให้เยาวชนได้ใช้เล่นออกกําลังกาย ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 168,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
เช่น ค่าตกแต่งขบวนแห่ ในการนําเทียนพรรษาไปถวายตามวัดต่างๆ 
และเป็นการส่งเสริมความรู้ ให้แก่ประชาชนได้รู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีที
ได้ยึดถือ ปฏิบัติสืบต่อกันมาในวันเข้าพรรษา 

- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมรดนําดําหัวผู้สูงอายุ และกิจกรรม
อืนๆ เนืองในงานเทศกาลวันสงกรานต์ในแต่ละหมู่บ้าน
และของตําบล
- โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมประกวด เช่น 
การประกวดตอบคําถาม ด้านการศาสนา การอ่านสุนทรพจน์
บทความทางศาสนา และกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้อง
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- โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
เพืออนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมเพลงไทย

งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับการจัดการเรียน
การสอน การอบรมด้านศาสนา ฯลฯ ให้แก่ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 580,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานบางขุนไทร SEA SALT & LIGHT จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงาน เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทียวและส่งเสริมรายได้ ให้แก่ ประชาชนในพืนที
ตามนโยบายรัฐบาล

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 80,000 บาท
- โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครังที 31 
   ประจําปี 2560   จํานวน 30,000 บาท
   เพือจ่ายสนุบสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมร่วมงาน
   พระนครคีรี ให้แก่ ทีทําการปกครองอําเภอบ้านแหลม 
- โครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครังที 8 ประจําปี 2560 
   อําเภอบ้านแหลม   จํานวน 50,000 บาท
   เพือจ่ายสนุบสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงาน ให้แก่ 
   ทีทําการปกครองอําเภอบ้านแหลม 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,240,000 บาท
งบกลาง รวม 12,240,000 บาท
งบกลาง รวม 12,240,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบียยังชีพผู้สูงอายุ
เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบียยังชีพแก่คนพิการ
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีจําเป็น เพือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  หรือ
ในกรณี ไว้ใช้จ่ายในกิจการทีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ได้ล่วงหน้า

วันทีพิมพ์ : 18/5/2560  11:49:08 หน้า : 21/22



รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ เช่น เงินสมทบกองทุน หลัก
ประกันสุขภาพ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน และเงินสําหรับทุนการ
ศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(กบท.)
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