
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร
อําเภอ บ้านแหลม   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 38,220,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,949,500 บาท
งบบุคลากร รวม 6,512,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,893,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 520,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ 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 3,619,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,340,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินอืนๆ ตาม
สิทธิให้แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลและผู้มีสิทธิทีจะได้รับ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิ
ทีจะได้รับตามระเบียบทีกําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 181,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้าง และเงินปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้างและเงิน
อืนๆ ตามสิทธิของลูกจ้างประจําในสังกัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 731,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอืนๆ ตามสิทธิของพนักงานจ้าง
ทีมีอยู่ในสังกัด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 3,153,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 191,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อบต.ตามที
ได้รับมอบหมายและจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับ
พนักงาน ลูกจ้างและผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษและจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เช่น เบียประชุม พาหนะเดินทาง ค่าตอบแทน
การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบและค่าตอบแทนอืนๆ ทีเกียวข้องให้แก่
คณะกรรมการและผู้มีสิทธิ

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม ให้แก่ คณะกรรมการ และผู้มีสิทธิได้รับในการ
ประชุม

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 ลูกจ้างประจําและผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 1,647,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ และสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัด
ทําประกันภัยรถยนต์ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าซักฟอก ค่าติด
ตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา อบต. คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ จํานวน 57,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมทีเป็นอํานาจหน้าทีของ 
อบต. และนโยบายของอําเภอ จังหวัด และรัฐบาล เช่นการจัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ กิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต. จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายในเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และ สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง ค่าผ่านทางพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงพยาน 
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 595,400 บาท
เพือจ่ายป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการเลือกตังผู้บริหารและสมาชิก
สภา อบต.
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โครงการ อบต.สัญจร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของ อบต. ในการออกหน่วย
เคลือนทีต่างๆ ของอบต.และร่วมกับหน่วยงานอืนๆ เช่นการออกบริการ
นอกสํานักงาน การประชุมหมู่บ้านสัญจร การประชุมรณรงค์ให้ความรู้
เรืองการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การให้บริการ
คลินิคเคลือนทีของส่วนราชการต่างๆ เป็นต้น
โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในการป้องกันการ
ทุจริต

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมในการป้องกันการ
ทุจริต  เช่น การอบรมให้ความรู้ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ในการส่ง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรของ อบต.
โครงการเพิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. จํานวน 310,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรมสัมมนา และนําผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง ส่วนราชการทีเกียวข้อง
และผู้นําชุมชนไปศึกษาดูงาน เพิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้างและ
ทรัพย์สินต่างๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 923,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายป็นค่าวัสดุเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา วารสาร หนังสือพิมพ์และสิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ 
และวัสดุทีคงทนถาวรแต่ไม่จัดเป็นครุภัณฑ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวัสดุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถ้วยชาม ผ้าคลุมโต๊ะ ถังขยะ และวัสดุงานบ้าน
งานครัวอืนๆ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดิน หินคลุก ซีเมนต์ ไม้ต่างๆ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แบตเตอรี นํามันแบรค ยางนอกยางใน ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเบนซิน ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของ อบต. และค่าวัสดุเชือเพลิงทีจ่ายสนับสนุนให้แก่เครือง
จักรกลของหน่วยงานต่างๆทีขอมาใช้ในราชการในการจัดบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชน และจ่ายสนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กร
ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.เช่น ค่านํามันของรถ
สายตรวจในการดูแลป้องกันปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพสินของประชาชนในเขต อบต.

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพันธุ์ไม้ต่างๆ กระถาง ดิน ปุ๋ย คราด มีดดาย
หญ้า ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป กระดาษเขียน
โปสเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หมึกคอมพิวเตอร์ ผ้าหมึก จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ต่างๆ 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

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อราชการ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร และค่าจัดส่งเอกสารต่างๆ
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 74,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่า
ธรรมเนียมในการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 265,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 235,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน 1 ตัว ตังตาม
ราคาท้องตลาดทัวไป เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองรับวิทยุระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
ไร้สาย จํานวน 2 เครือง ตังตามราคาท้องตลาดทัวไปเนืองจากต้องการรุ่น
และคุณสมบัติพิเศษ ซึงไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ PC (สําหรับประมวลผลแบบ
ที 2) จํานวน1 เครือง โดยมีลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง มีกําลังไฟด้าน
นอกไม่น้อยกว่า 800 VA สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที โดยมีลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
มหาดไทย หรือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ชุดกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ 
รถยนต์ ฯลฯ
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาทีดินและสิงก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น อาคาร ศาลากลางหมู่บ้าน สะพาน รางระบายนํา ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 18,000 บาท
- โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรือการจ้าง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน อําเภอบ้านแหลม ประจําปีงบประมาณ 2561  
จํานวน 18,000 บาท เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหลม

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

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- ค่าจ้างทีปรึกษา เพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและ/หรือสิงก่อสร้าง
จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร สถาบันหรือบุคคลทีเป็นกลางใน
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.

งานบริหารงานคลัง รวม 2,640,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,972,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,972,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,781,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินอืน ๆ ทีมีสิทธิให้
แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของผู้อํานวยการ
กองคลังและผู้มีสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบทีกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 124,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอืน ๆ ตามสิทธิของพนักงานจ้าง
ทีมีอยู่ในสังกัด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 658,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตาม
ทีได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
สําหรับพนักงาน ลูกจ้างและผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม ให้แก่คณะกรรมการและผู้มีสิทธิได้รับในการ
ประชุม

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

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ และสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
จัดทําประกันภัยรถยนต์ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าซักฟอก 
ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้องในการปฏิบัติ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของ อบต. เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง ค่าผ่านทางพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆค่าเบียเลียงพยาน ค่า
ของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่า
สินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 250,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทําแผนทีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ให้
การดําเนินการจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์
กับหน่วยงาน ในด้านการพัฒนาท้องถิน ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 83,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แบตเตอรี นํามันเบรค ยางนอก ยางใน ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นนํามันเบนซิน ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของ อบต.

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรีกล้องถ่ายรูป ค่าล้าง อัด ขยายรูป กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ผ้าหมึก และอุปกรณ์
ต่างๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่าง ๆให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ อปพร.และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการปฏิบัติ
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยของประชาชน การป้องกันดูแลปัญหายาเสพติด และความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน และงานอืนๆทีเกียวข้อง และเป็นค่าตอบแทนต่างๆ 
ให้แก่ผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความสงบเรียบร้อยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้องให้แก่ อปพร.และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยของประชาชน
โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมในการป้องกันและลด
อุบัติภัยทางถนนในวันเทศกาลสําคัญต่างๆ และในกรณีอืนๆทีอาจเกิด
อุบัติเหตุบนทางถนนเช่น เทศกาลวันขึนปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ ฯลฯ
โครงการฝึกอบรม อปพร. จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกอบรม อปพร.และผู้เกียวข้องให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการ
ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับกฎหมายการจราจรเบืองต้น จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรืองกฎหมาย
จราจรและการขับขีทีปลอดภัย
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ไฟสปอร์ตไลท์ ฯลฯ
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่ อปพร.และผู้ปฏิบัติงานใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆทีใช้ในการปฏิบัติงาน อปพร.เช่น แผงกันรถ ฯลฯ
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 215,100 บาท
งบบุคลากร รวม 190,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 190,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 190,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินอืนๆ 
ทีมีสิทธิ 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 พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจําและผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ และสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัด
ทําประกันภัยรถยนต์ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าซักฟอก 
ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเยาวชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการ
ใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัลค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชดใช้
ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,394,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,502,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,502,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 498,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินอืนๆ
 ตามสิทธิ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ
 ของพนักงานส่วนตําบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 893,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอืนๆ ทีมีสิทธิของพนักงานจ้าง
 ทีมีอยู่ในสังกัด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 892,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร
 พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและผู้มีสิทธิ      

ค่าใช้สอย รวม 822,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ และสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัด
ทําประกันภัยรถยนต์ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าซักฟอก 
ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 91,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานัก
เรียนเยาวชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้ สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเบียเลียงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย  หรือ
ค่าสินไหมทดแทน ค่าพัฒนาการศึกษาของครูและ ผดด.และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 481,800 บาท
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที 6  
  จํานวน  112,700 บาท
  เพือจ่ายจัดสรรเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
  เล็กบ้านดอนวัด หมู่ที 6  
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที 10
  จํานวน  147,000 บาท 
  เพือจ่ายจัดสรรเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
  เล็กบ้านสามัคคี หมู่ที 10            
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด 
  จํานวน   98,000 บาท  
  เพือจ่ายจัดสรรเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
  เล็กวัดดอนผิงแดด
- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด 
  หมู่ที 6  จํานวน   39,100  บาท 
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสือการเรียนการสอน วัสดุ
  การศึกษา  และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ให้แก่ ศูนย์พัฒนา
  เด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที 6
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี   
   หมู่ที 10   จํานวน   51,000  บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสือการเรียนการสอน วัสดุ
   การศึกษา  และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   บ้านสามัคคี หมู่ที 10
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิง
   แดด     จํานวน   34,000  บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสือการเรียนการสอน วัสดุ
   การศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   วัดดอนผิงแดด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที 6 และหมู่ที 10
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาและบริการอืนๆ จากสํานักงานประปา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 2,450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 930,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนืองในวันสําคัญต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อบต. 
โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
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ค่าวัสดุ รวม 840,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 840,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และนักเรียนในโรงเรียนในพืนที อบต.

งบเงินอุดหนุน รวม 1,520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,520,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,520,000 บาท
   - โครงการอาหารกลางวัน จํานวน  796,000 บาท 
    เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
    บางขุนไทร 
   - โครงการอาหารกลางวันนักเรียน   จํานวน   524,000 บาท 
    เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
    ดอนผิงแดด
    - โครงการจ้างครูทําการสอนวิชาคอมพิวเตอร์    จํานวน  50,000
 บาท 
    เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดจ้างครูสอน
คอมพิวเตอร์ 
    เพือพัฒนาทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนวัดบางขุนไทร
    - โครงการจ้างครูทําการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน  50,000 บาท 
    เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดจ้างครูสอนภาษา
อังกฤษ 
    เพือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่โรงเรียนวัดบางขุนไทร
  - โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือจ้างครูทําการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
     จํานวน   78,000 บาท 
    เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดจ้างครูสอน
คอมพิวเตอร์
    เพือพัฒนาทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนวัดดอนผิงแดด
    - โครงการจ้างครูสอนวิชานาฎศิลป์ จํานวน   22,000 บาท 
    เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดจ้างครูสอนวิชานา
ฎศิลป์
    เพือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิชานาฎศิลป์ ให้แก่โรงเรียนวัดดอนผิง
แดด

แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า เช่น การรณรงค์ การจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีเกียวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํายาเคมีพ่นกําจัดยุง ค่ายาวัคซีนสุนัข ค่าวัสดุตรวจสอบ
สารเสพติด และเวชภัณฑ์ต่างๆ
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเสือ กางเกง หน้ากาก ฯลฯ ให้แก่ เจ้าหน้าทีในการ
ปฏิบัติงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,345,000 บาท
งบบุคลากร รวม 985,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 985,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 706,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินอืนๆ 
ทีมีสิทธิให้แก่พนักงานส่วนตําบล 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของผู้อํานวยการ
กองสวัสดิการสังคม และผู้มีสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบทีกําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 237,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินปรับปรุงเงินเดือน ค่าจ้าง และเงิน
อืน 
ทีมีสิทธิของลูกจ้างประจําในสังกัด

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. 
ตามทีได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
สําหรับพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม ให้แก่คณะกรรมการ และผู้มีสิทธิ
 ได้รับในการประชุม  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจําและผู้มีสิทธิ
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ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุและสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าซักฟอก
ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน 
 จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
 นักเรียนเยาวชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเบนซิน ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ผ้าหมึก อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมปรับปรุง
บ้านผู้ยากไร้  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
ใช้ในการปฏิบัติงาน  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของสภาเด็ก เช่น การ
ประชุม
การอบรม การศึกษาดูงานหรือการบําเพ็ญประโยชน์เพือส่วนรวม
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดิน หินคลุก ซีเมนต์ ไม้ต่างๆ และวัสดุก่อสร้างอืนๆ 
ทีใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ และใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,550,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,155,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,155,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 942,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของผู้อํานวยการ
กองช่าง และผู้มีสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบทีกําหนด 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 158,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมและเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 192,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตามที
ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
พนักงาน ลูกจ้างและผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ

ค่าเบียประชุม จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าประชุม ให้แก่คณะกรรมการ และผู้มีสิทธิในการประชุม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 102,000 บาท

พือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจําและผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้สอยต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ และสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัด
ทําประกันภัยรถยนต์ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าซักฟอก ค่าติด
ตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ในการปฏิบัติงาน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน จัดนิทรรศการ  ประกวด การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้ สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเบียเลียงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย  หรือ
ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครืองใช้ต่างๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเบนซิน ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรีกล้องถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป กระดาษ
โปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ผ้าหมึก อุปกรณ์ต่างๆ
งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,395,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,395,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้สอยต่างๆ เช่นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้าง
เหมาเครืองจักร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุและสิงพิมพ์ต่างๆค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าซักฟอก ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินต่างๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 895,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ดิน หินคลุก ลูกรังในการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสาย
ต่างๆ และจัดซือวัสดุก่อสร้างอืนๆ เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี นํามันเบรก ยางนอก ยางใน ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเบนซิน ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ เพือใช้ ในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.และเครืองจักรกลของหน่วยงานหรือ องค์กรต่างๆที
ขอมาใช้ราชการในการบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชน

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายต่างๆ กระจกทางโค้ง 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 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ตามนโยบายของรัฐบาล ในการเพิมพืนทีสีเขียว

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,630,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,229,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,229,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,084,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้าง และเงินเดือนอืนๆ ตามสิทธิของพนักงานจ้าง
ทีมีอยู่ในสังกัด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 145,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมและเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 400,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายค่าทิงขยะ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนําขยะไปทิงยังสถานทีทีบ่อขยะของหน่วย
งาน/องค์กร/เอกชน ทีอนุญาต ตามอัตราการเรียกเก็บของหน่วย
งาน/องค์กร/เอกชน ทีอนุญาตให้ อบต.นําขยะไปทิง

ค่าวัสดุ รวม 50,900 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายป็นค่าจัดซือถังขยะในการจัดเก็บขยะในพืนที
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถุงมือ เสือ รองเท้า ฯลฯ ให้แก่ ลูกจ้างพนักงานเจ้า
หน้าทีและบุคลากร อบต.ในการใช้ปฏิบัติงาน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 636,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 505,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต. จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน 
 จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
สัมมนา 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลค่า
พวงมาลัย 
ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริษ์ให้เป็นทียกย่องตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุใน
ตําบลบางขุนไทร
โครงการเพิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้นําและเครือข่ายการดําเนิน
งานด้านสุขภาพ

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความ
รู้ ประชุม สัมมนา  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน ให้แก่ ผู้นํา
ชุมชน และเครือข่ายผู้ดําเนินงานด้านสุขภาพและสาธารณสุข    
โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิมรายได้ให้กับประชาชน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
การส่งเสริมอาชีพเพือเพิมรายได้ให้แก่ประชาชน 

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ตําบลบางขุนไทร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
 และการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง
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งบเงินอุดหนุน รวม 131,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 131,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 31,000 บาท
 - โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  ประจําปี 2561 จํานวน 8,000
 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมให้แก่ศูนย์ปฏิบัติ
การต่อสู้ เพือเอาชนะยาเสพติด อําเภอบ้านแหลม 
 - โครงการอบรมทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดิน  จํานวน 17,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมทบทวนและ
ปฏิบัติภารกิจของผู้ประสานพลังแผ่นดิน ให้แก่ศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพือเอา
ชนะยาเสพติด อําเภอบ้านแหลม 
 - โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ  จํานวน 6,000 บาท
เพือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการกิจการจัดระเบียบ
สังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดระเบียบสังคมของสถาน
ประกอบการปลอดยาเสพติด ให้แก่ ทีทําการปกครองอําเภอบ้านแหลม 

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 100,000 บาท
 - โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝัง และแหล่งหอย
แครง  จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกตรวจ เฝ้าระวัง คุ้มครอง
ทรัพยากรชายฝัง และแหล่งหอยแครงไม่ให้ถูกทําลาย ให้แก่ กลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตําบลบางขุนไทร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
เพือส่งเสริมกิจกรรม และการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาแก่เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฯลฯ  ให้เยาวชนได้ใช้เล่นออกกําลังกาย ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 108,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่า
ตกแต่งขบวนแห่ในการนําเทียนพรรษาไปถวายตามวัดต่างๆ
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- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมรดนําดําหัวผู้สูงอายุและ
กิจกรรมอืนๆ เนืองในงานเทศกาลวันสงกรานต์ในแต่ละหมู่บ้านและ
ของตําบล

- โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมประกวด เช่น การประกวด
ตอบคําถาม  ด้านการศาสนา การอ่านสุนทรพจน์ บทความทางศาสนาและ
กิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้อง   

งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 18,000 บาท
-โครงการอิสลามศึกษา   จํานวน 18,000 บาท
  เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับการจัดการเรียนการสอน 
  การอบรมด้านศาสนา ฯลฯ  ให้แก่ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 780,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวใน
ตําบลบางขุนไทร เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่อง
เทียว สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ในตําบลบางขุนไทร

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 80,000 บาท
- โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครังที 32
 ประจําปี 2561    จํานวน  30,000  บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนคร
คีรี ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอบ้านแหลม 
- โครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครังที 9 ประจําปี 2561  
 จํานวน  50,000  บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงาน ให้แก่ทีทําการ
ปกครองอําเภอบ้านแหลม 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,520,000 บาท
งบกลาง รวม 12,520,000 บาท
งบกลาง รวม 12,520,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง   
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,510,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบียยังชีพผู้สูงอายุ
เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบียยังชีพแก่คนพิการ
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบียยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์
สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีจําเป็น เพือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหรือ
ในกรณีไว้ใช้จ่ายในกิจการทีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ได้ล่วงหน้า

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 520,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ เช่น เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน และเงินทุนการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท และสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้อง

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