
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร
อําเภอ บ้านแหลม   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 40,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,375,680 บาท
งบบุคลากร รวม 6,767,200 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 3,874,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,553,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินอืนๆ  ตาม
สิทธิให้แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลและผู้มีสิทธิทีจะได้รับ  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ 
ทีจะได้รับตามระเบียบทีกําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้าง และเงินปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้างและ
เงินอืนๆ ตามสิทธิของลูกจ้างประจําในสังกัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 759,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอืนๆ ตามสิทธิของพนักงานจ้าง
ทีมีอยู่ในสังกัด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 91,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 3,440,480 บาท
ค่าตอบแทน รวม 191,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อบต.ตามที
ได้รับมอบหมายและจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับ
พนักงาน ลูกจ้างและผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษและจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
คัดเลือกพนักงาน และลูกจ้าง เช่น เบียประชุม พาหนะเดินทางค่าตอบ
แทนการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบและค่าตอบแทนอืนๆ ทีเกียวข้อง
ให้แก่คณะกรรมการและผู้มีสิทธิ

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม ให้แก่ คณะกรรมการ และผู้มีสิทธิได้รับในการ
ประชุม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจําและผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 1,782,480 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากําจัดสิงปฏิกูล และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ค่าโฆษณาเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ หรือสือสิงพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้าง
เหมาอืนๆ ทีเกียวข้อง
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาประดับ
ไฟฟ้า ตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ค่าล้างแอร์ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างรถลาก รถยก และค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี จํานวน 27,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีต่างๆ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่ารังวัดทีดินสาธารณะ
ประโยชน์ และค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีเกียวข้อง
ค่าเบียประกันภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันภัยต่างๆ เช่น ค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์ และค่า
เบียประกันภัยอืนๆ ทีเกียวข้อง

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายๆ ในการจัดงานซึงเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ พิธีการทางศาสนารัฐพิธี ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และประเพณี ค่า
เลียงรับรอง ในการประชุมสภา อบต. คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต. จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายในเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และ สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง ค่าผ่านทางพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงพยาน ค่า
ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา ค่าชดเชยความเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 795,480 บาท
เพือจ่ายป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการเลือกตังผู้บริหารและสมาชิก
สภา อบต.
โครงการ อบต.สัญจร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต.สัญจร โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเต้นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
          ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
         พ.ศ.  2557
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
          (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 95 ลําดับที 1

โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในการป้องกันการ
ทุจริต

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ในการป้องกันการทุจริต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
        ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
        พ.ศ. 2557
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
         (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 26 
         ลําดับที 1

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง     
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
        ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 
        2557
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
        (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 99 ลําดับที 2
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โครงการเพิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. จํานวน 310,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อบต. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเช่าห้องประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
         ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 
         2557
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
          (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 98 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้างและ
ทรัพย์สินต่างๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,098,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายป็นค่าวัสดุเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา วารสาร หนังสือพิมพ์และสิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์และวัสดุที  คงทนถาวร หนังสือพิมพ์และสิงพิมพ์
ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์และวัสดุทีคงทนถาวร แต่ไม่จัดเป็น
ครุภัณฑ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

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

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 175,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดิน หินคลุก ซีเมนต์ ไม้ต่างๆ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แบตเตอรี นํามันแบรค ยางนอกยางใน ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเบนซิล ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ ของ อบต. และค่าวัสดุเชือเพลิงทีจ่ายสนับสนุนให้แก่เครือง
จักรกลของหน่วยงานต่างๆ ทีขอมาใช้ในราชการในการจัดบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชน และจ่ายสนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กร
ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.  เช่น ค่านํามันของ
รถสายตรวจในการดูแลป้องกันปัญหายาเสพติด และความปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพสินของประชาชนในเขต อบต.

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือฟิล์ม ล้างขยายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ อุปกรณ์
ต่างๆ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หมึกคอมพิวเตอร์ ผ้าหมึก จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ต่างๆ เป็นต้น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 369,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน และอาคารสถานทีต่างๆ
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาและบริการอืนๆ จากสํานักงานประปา
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อราชการ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร และค่าจัดส่งเอกสารต่างๆ
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 74,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่า
ธรรมเนียม ในการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองรับวิทยุระบบกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติ ชนิดไร้สาย จํานวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี
      1. เป็นเครืองรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพิมลดเสียงได้เป็นรายตัว
           จากเครืองส่ง
      2. มีสายอากาศสําหรับภาครับ
      3. ลําโพงฮอร์น ขนาด 15 นิว ปากและไส้ลําโพงทําด้วยอลูมิเนียม 
          กําลังขับไม่ตํากว่า 60 วัตต์ 
      4. มีแผงรองรับเครืองรับวิทยุ พร้อมอุปกรณ์จับยึด
           ตังตามราคาท้องตลาดทัวไปเนืองจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติ
           พิเศษซึงไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลง
         วันที 22 มิถุนายน 2552
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
         (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 103 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆให้สามารถใช้
งาน ได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ชุดเครืองรับวิทยุระบบกระจายเสียง
ชนิดไร้สาย รถยนต์ ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
         ลงวันที 19 มีนาคม 2561 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
        (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 100 ลําดับที 1 
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งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

จํานวน 18,000 บาท

เพือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการอํานวยการต่างๆ  ทีจําเป็นต่อ
การพัฒนาศูนย์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลบางครก ทีเป็นหน่วย
งานกลางในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปี 2562 ในเขตพืนที
อําเภอบ้านแหลม
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
         (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 32  
         ลําดับที 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 51,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 31,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 31,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 6,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เช่น แผน
พัฒนาท้องถิน แผนการดําเนินงาน และเอกสารอืนๆ ทีเกียวข้อง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่า
ห้องประชุม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ   
           ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
           พ.ศ. 2557
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
          (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 96 ลําดับที 2

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึงมิใช่เพือ
การจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อสร้าง
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร สถาบันหรือบุคคลทีเป็นกลางใน
การสํารวจ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
        (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 96 ลําดับที 4
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,673,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,095,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,095,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,894,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินอืน ๆ ทีมีสิทธิให้
แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิทีจะ
ได้รับตามระเบียบทีกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 135,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอืน ๆ ตามสิทธิของพนักงานจ้าง
ทีมีอยู่ในสังกัด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 568,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตาม
ทีได้รับมอบหมายและจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
พนักงาน ลูกจ้างและผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
      -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด กค 0402.5/ว 156 
         ลงวันที 19 กันยายน 2560

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม ให้แก่คณะกรรมการและผู้มีสิทธิได้รับในการ
ประชุม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจําและผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ หรือสือสิงพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้าง
เหมาอืนๆ ทีเกียวข้อง
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจัดทําประกันภัยรถ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของ อบต. ค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง 
ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทาง ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ในการปฏิบัติงาน

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทําแผนทีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ให้
การดําเนินการจัดเก็บภาษี  เป็นไปตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์
กับหน่วยงานในด้านการพัฒนาท้องถิน และด้านอืน ๆ ทีเกียวข้องในการ
ปฏิบัติงาน
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
          ว.4072 ลงวันที 15 ก.ค.2559
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท0808.2/   
         ว.67 ลงวันที 9 ม.ค.2555
       - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.3/ 
         ว.462 ลงวันที 29 ก.พ.2551
       - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.3/ว.2052   
          ลงวันที 7 ต.ค.2559
       -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
        (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 83,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา และวัสดุที
คงทนถาวร แต่ไม่จัดเป็นครุภัณฑ์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

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

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหมึกคอมพิวเตอร์ ผ้าหมึก อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่าง ๆให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 325,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบของ อปพร.และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยของประชาชน การป้องกันดูแลปัญหายาเสพติดและความสงบ
เรียบร้อยในชุมชนและงานอืนๆ ทีเกียวข้องและเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ให้
แก่ผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทาง
ถนน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายเตือน
จุดเสียงภัย ค่าเช่าเต็นท์พร้อมติดตัง ค่าจ้างเหมาติดตังไฟฟ้าและแสง
สว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
       - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
          ที มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
       - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
         ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
         (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 88 ลําดับที 5

โครงการฝึกอบรม อปพร. จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม อปพร. โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าของทีระลึก ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าของทีระลึก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ   
          ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 
          2557 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
         (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 87 ลําดับที 2 
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โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับกฎหมายการจราจรเบืองต้น จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับ
กฏหมายการจราจรเบืองต้น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
เช่าเต็นท์พร้อมติดตัง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
           ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
           พ.ศ. 2557 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
          (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 88 ลําดับที 4

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ไฟ สปอร์ตไลท์ ฯลฯ
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่ อปพร.และผู้ปฏิบัติงานใน
การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆทีใช้ในการปฏิบัติงาน อปพร.เช่น แผงกัน
รถ กรวยจราจร ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 278,700 บาท
งบบุคลากร รวม 198,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 198,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 198,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินอืนๆ 
ทีมีสิทธิให้แก่พนักงานส่วนตําบล 

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่หรือสิงพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งหรือผูกผ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนือง
ในวันสําคัญต่างๆ และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเกียวข้อง
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ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ แผน
พัฒนาการศึกษาสีปี แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ คู่มือในการปฏิบัติงาน ระเบียบกฎหมาย และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงิน
รางวัลค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา ค่าชดใช้ความ
เสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,153,420 บาท
งบบุคลากร รวม 1,500,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,500,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 542,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินอืนๆ
ตามสิทธิ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานส่วนตําบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 907,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอืนๆ ทีมีสิทธิของพนักงานจ้าง
ทีมีอยู่ในสังกัด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 653,420 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้บริหาร
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและผู้มีสิทธิ      

ค่าใช้สอย รวม 523,420 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่หรือสิงพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการ
ใช้ สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน ค่าพัฒนาการศึกษาของครูและ ผดด.
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 418,420 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที 6   
  - ค่าอาหารกลางวัน  จํานวน 127,400 บาท
         เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 
         สําหรับเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
            (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ครังที 4)
            หน้าที 27 ลําดับที 3  
  - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)       จํานวน   44,200   บาท  
         เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
         สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)  เช่น สือการเรียนการ
         สอน วัสดุการศึกษา เครืองเล่นพัฒนาการเด็ก และค่าใช้จ่าย
         อืนๆ ทีเกียวข้อง           
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
           (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ครังที 4)
            หน้าที 27 ลําดับที 3  
   - ค่าหนังสือเรียน   จํานวน   2,200   บาท 
         เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
         จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  เช่น 
         ค่าหนังสือเรียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
          (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ครังที 4)
          หน้าที 27 ลําดับที 3  
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวน   2,200   บาท  
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
        ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  เช่น ค่าอุปกรณ์การ  
        เรียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง        
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
            (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ครังที 4)
             หน้าที 27 ลําดับที 3  
   - ค่าเครืองแบบนักเรียน  จํานวน   3,300   บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
        ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  เช่น ค่าเครืองแบบ
        นักเรียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
           (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ครังที 4)
            หน้าที 27 ลําดับที 3  
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน   4,730   บาท 
         เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
         จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  เช่น ค่า
         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง         
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
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          (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ครังที 4)
           หน้าที 27 ลําดับที 3  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด
   - ค่าอาหารกลางวัน    จํานวน   73,500   บาท 
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 
          สําหรับเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
            (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ครังที 4)
             หน้าที 27 ลําดับที 4  
  - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จํานวน   25,500   บาท 
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
          สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เช่น สือการเรียนการ
          สอน วัสดุการศึกษา เครืองเล่นพัฒนาการเด็ก และค่าใช้จ่าย
          อืนๆ ทีเกียวข้อง    
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
             (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ครังที 4)
             หน้าที 27 ลําดับที 4  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที 10
  - ค่าอาหารกลางวัน  จํานวน   98,000   บาท 
         เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 
          สําหรับเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
           (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ครังที 4)
            หน้าที 28 ลําดับที 5  
 -  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)        จํานวน   34,000   บาท 
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
           สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เช่น สือการเรียนการ
           สอน วัสดุการศึกษา เครืองเล่นพัฒนาการเด็ก และค่าใช้จ่าย
           อืนๆ ทีเกียวข้อง    
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
            (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ครังที 4)
             หน้าที 28 ลําดับที 5  
  - ค่าหนังสือเรียน        จํานวน   600   บาท 
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
          จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เช่น ค่าหนังสือ
           เรียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
             (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ครังที 4)
              หน้าที 28 ลําดับที 5  
  - ค่าอุปกรณ์การเรียน      จํานวน   600   บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
           จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เช่น ค่า
            อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
              (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ครังที 4)
               หน้าที 28 ลําดับที 5  
  - ค่าเครืองแบบนักเรียน  จํานวน   900   บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
          จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เช่น ค่าเครือง
          แบบนักเรียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
            (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ครังที 4)
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             หน้าที 28 ลําดับที 5  
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน   1,290   บาท 
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
          จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เช่น ค่า 
          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
             (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ครังที 4)
              หน้าที 28 ลําดับที 5
           - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 
             0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561

           - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 
             0893.2/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552
             และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 
            1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาล้างจาน นํายาล้างห้องนํา ไม้กวาด ไม้ถูพืน 
และวัสดุงานบ้านงานครัวอืนๆ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที 6 และหมู่ที 10 
และอาคารสถานทีต่างๆ   

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาและบริการอืนๆ จากสํานักงานประปา
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
 และค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 2,303,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 855,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 80,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก ประกอบ
ด้วย ค่าจัดสถานทีพร้อมตกแต่งเวทีการแสดง  ค่าเช่าเครืองเสียงและ
ดนตรีประกอบการแสดง ค่านําดืม  ค่าเช่าเครืองเล่นสวนสนุก ค่าตุ๊กตา
ระบายสีพร้อมอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
          จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ  การส่งนักกีฬา
          เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
          พ.ศ.2559   
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
          (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 79 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 775,900 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 775,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก    และนักเรียนในโรงเรียนในพืนที อบต.
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/
          ว 3274  ลงวันที 19 มิถุนายน  2561                                     
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
         (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ครังที 4)  
         หน้าที 26 ลําดับที 2

งบเงินอุดหนุน รวม 1,448,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,448,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือจ้างครูทําการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดจ้างครูสอน
คอมพิวเตอร์ เพือพัฒนาทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์  ให้แก่โรงเรียนวัด
ดอนผิงแดด
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
         (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที 112 ลําดับที 8  

โครงการจ้างครูทําการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดจ้างครูสอน
คอมพิวเตอร์ เพือพัฒนาทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนวัด
บางขุนไทร
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
      (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที 112 ลําดับที 7  

โครงการจ้างครูทําการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดจ้างครูสอนภาษา
อังกฤษ เพือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่โรงเรียนวัด
บางขุนไทร
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
        (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที 112 ลําดับที 6
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โครงการจ้างครูสอนวิชานาฎศิลป์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดจ้างครูสอนวิชานาฎ
 ศิลป์ เพือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิชานาฎศิลป์ ให้แก่โรงเรียนวัด
ดอนผิงแดด
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
        (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที 113 ลําดับที 9

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 732,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
บางขุนไทร
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
         (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที 111 ลําดับที 4  

โครงการอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน 516,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
ดอนผิงแดด
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
        (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที 112 ลําดับที 5   

แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
       - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
          ที มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
          (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 24 
          ลําดับที 1 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํายาเคมีพ่นกําจัดยุง ค่ายาวัคซีนสุนัข ค่าวัสดุตรวจ
สอบ สารยาเสพติด และเวชภัณฑ์ต่างๆ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเสือ กางเกง หน้ากาก ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าที
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,444,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,078,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,078,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 776,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง เงินเดือนประจําปีและเงินอืนๆ 
ทีมีสิทธิให้แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ
ของผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมและผู้มีสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบที
กําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 260,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินปรับปรุงเงินเดือน ค่าจ้างและเงิน
อืน ทีมีสิทธิของลูกจ้างประจําในสังกัด

งบดําเนินงาน รวม 366,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 141,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตามที
ได้รับมอบหมายและจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม ให้แก่คณะกรรมการและผู้มีสิทธิได้รับในการ
ประชุม 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจําและผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่หรือสิงพิมพ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เช่น 
คู่มือในการปฏิบัติงาน หนังสือสังการระเบียบกฎหมาย และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงิน
รางวัลค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา ค่าชดใช้ความ
เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ 
ทีใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต.

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือหมึกคอมพิวเตอร์ ผ้าหมึก อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 
ทีใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต.

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ คนไร้ที
พึง ผู้ด้อยโอกาส หรือบุคคลซึงอยู่ในสภาวะยากลําบาก หรือทีจําเป็นต้อง
ได้รับความช่วยเหลือ และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดิน หินคลุก ซีเมนต์ ไม้ต่างๆ และวัสดุก่อสร้าง
อืนๆ  ทีใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้และใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้สอยต่างๆ เช่นค่าจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมไฟฟ้า ให้ใช้
งานได้ตามปกติ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน  ฯลฯ  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้า ให้ใช้งานได้ตามปกติ  และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้องในการปฏิบัติงาน  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟ สตาร์เตอร์ บัลลาส  รังผึง โคมถนน ก้านโคม ปะกับจับโคม เทปพัน
สายไฟ เบรกเกอร์ โฟโต้เซลส์ น๊อตต่างๆ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
               

งานสวนสาธารณะ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษาพืนทีสีเขียว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถินไทย รวมใจ
ภักดิ รักษาพืนทีสีเขียว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าพันธุ์ไม้ ค่าจ้างเหมาปรับพืนที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
         ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
         นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
          พ.ศ. 2559
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
          (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครังที 1/2560 หน้าที 17 ลําดับที 1

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,760,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,310,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,310,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,170,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้าง และเงินอืนๆ ตามสิทธิของพนักงานจ้าง 
ทีมีอยู่ในสังกัด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 140,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมและเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายค่าทิงขยะ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนําขยะไปทิงยังสถานทีบ่อขยะของหน่วย
งาน/องค์กร ทีอนุญาตตามอัตราการเรียกเก็บของหน่วยงานทีอนุญาต
ให้ อบต.นําขยะไปทิง
     - เป็นไปตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ   
        ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
        (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 92 ลําดับที 2
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โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้ในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
         ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 
         2557  
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/
         ว 0594 ลว. 6 ก.พ. 60 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
         (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 3  ลําดับที 1 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายป็นค่าจัดซือถังขยะในการจัดเก็บขยะในพืนที หรืออืนๆ 
ทีเกียวข้อง 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถุงมือ เสือ รองเท้า ฯลฯ ให้แก่ลูกจ้างพนักงาน
เจ้าหน้าทีและบุคลากร อบต.ในการใช้ปฏิบัติงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 503,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 376,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 376,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างจัดตกแต่งซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติและบริเวณงาน ค่าจ้างเหมาประดับไฟฟ้า ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ 
        จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
        ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
         (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 105 ลําดับที 1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 81,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าอาหารและนําดืม ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าของสมนาคุณ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
       ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
       พ.ศ.2557
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
       พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 77 ลําดับที 6 

วันทีพิมพ์ : 25/9/2561  11:09:50 หน้า : 20/30



โครงการเพิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้นําและเครือข่ายการดําเนิน
งานด้านสุขภาพ

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพผู้นําและเครือข่าย การดําเนินงานด้านสุขภาพ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าทีพัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
          ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 
          2557  
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
          (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 82 ลําดับที 5 

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ตําบลบางขุนไทร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็งตําบลบางขุนไทร  ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
           ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
           พ.ศ. 2557
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
           พ.ศ. (2561-พ.ศ.2564) หน้าที 75 ลําดับที 2

งบเงินอุดหนุน รวม 127,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 127,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2562 จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมให้แก่ศูนย์ปฏิบัติ
การต่อสู้ เพือเอาชนะยาเสพติด อําเภอบ้านแหลม 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 
         2559
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
         (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 119 ลําดับที 1

โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ จํานวน 6,000 บาท
เพือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจการจัดระเบียบ
สังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดระเบียบสังคมของสถาน
ประกอบการปลอดยาเสพติด ให้แก่ ทีทําการปกครองอําเภอบ้านแหลม 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 
        2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
        (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 30 
         ลําดับที 1
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โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตําบล เพือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

จํานวน 13,000 บาท

เพือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตําบล เพือป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ให้แก่ศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด อําเภอบ้านแหลม
       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 
          2559
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
         (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 31 
          ลําดับที 2

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝังและแหล่งหอยแครง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกตรวจเฝ้าระวังคุ้มครอง
ทรัพยากรชายฝังและแหล่งหอยแครงไม่ให้ถูกทําลาย ให้แก่ 
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทางทะเล ตําบลบางขุนไทร
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
          องค์ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
         (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครังที 1/2560 หน้าที 24 ลําดับที 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประกอบด้วย  ค่าเช่าชุดเชียร์ลีดเดอร์ ค่าชุดนัก
กีฬา ค่าป้ายโครงการ ค่าเครืองดืม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่า
ถ้วยรางวัล  ค่าเหรียญรางวัล ค่าจัดซือวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดซือ
วัสดุ/อุปกรณ์จัดทําสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง   
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
         ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่ง
         นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
         พ.ศ.2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
         (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 84 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฯลฯ ให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เล่นออกกําลัง
กาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
       (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 83 ลําดับที 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 118,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมแห่เทียน เข้า
พรรษา ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนรถประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย
โครงการและป้ายคําขวัญ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
        ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนัก 
        กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
         พ.ศ.2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
         (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 93 ลําดับที 2)

- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
รดนําดําหัวผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ค่าจัดสถานที  ค่าพวงมาลัย ค่าเช่า
เครืองขยายเสียงและประดับไฟ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้อง 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
        ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
        นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
         พ.ศ.2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
        (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 93 ลําดับที 1)

- โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประกวดกิจกรรมด้าน
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี  ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที ค่าเงิน
รางวัล และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
         ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
         และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
         ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
        (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 94 ลําดับที 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการจัดซือหนังสือและสือการเรียนการสอน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดซือหนังสือและ
สือการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ซึงอยู่ในความ
ดูแลของมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ   
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
         (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 110 ลําดับที 1

โครงการอิสลามศึกษา จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอิสลาม
ศึกษา เช่น การจัดการเรียนการสอน การอบรมด้านศาสนา ฯลฯ ให้แก่
มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
         (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 117 ลําดับที 14

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 880,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานบางขุน
ไทร Sea Salt & Light โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็น ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถาน
ที ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา/ห้องสุขาเคลือนทีพร้อมค่าขนส่ง ค่า
มหรสพ (ดนตรี) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
         ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
          เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 
          2559
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
          (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครังที 1/2560 หน้าที 16 ลําดับที 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครังที 33 ประจําปี 
2562

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัด
กิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครังที 33 ประจําปี 2562 ให้
แก่ ทีทําการปกครองอําเภอบ้านแหลม 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 
         2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
        (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครังที 1/2560 หน้าที 23 ลําดับที 1

โครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครังที 10 ประจําปี 2562 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัด
งาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครังที 10 ประจําปี 2562 ให้แก่ทีทําการ
ปกครองอําเภอบ้านแหลม 
       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 
          2559
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
         (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 120 ลําดับที 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,696,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,306,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,306,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,081,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของผู้อํานวยการ
กองช่าง และผู้มีสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบทีกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 171,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างพนักงานจ้าง ทีมีอยู่ในสังกัด 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมและเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 207,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตาม
ที ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
พนักงาน  ลูกจ้างและผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ  

ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม ให้แก่คณะกรรมการ และผู้มีสิทธิในการ
ประชุม
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 102,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจําและผู้มีสิทธิ              

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําป้ายประชาสัีมพันธ์  หรือสิงพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้าง
เหมาอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเครืองจักร ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทําประกันภัยรถ  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ารับรองแบบ
แปลน ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมจ้าง  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ในการปฏิบัติงาน 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต. จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้สอยต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง ค่าผ่านทาง
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้เครืองบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน  ฯลฯ          

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินต่างๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเบนซิน ดีเซล นํามันเครือง  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรีกล้องถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป กระดาษ 
โปสเตอร์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ผ้าหมึก อุปกรณ์ต่างๆ
 และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,698,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,005,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้าง
เหมาอืนๆ ทีเกียวข้อง
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเครืองจักร ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่ารับรองแบบแปลน ค่าจ้างออก
แบบ ค่าจ้างควบคุมงาน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องใน
การปฏิบัติงาน ฯลฯ          

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติื   ค่า◌ําบํารุงรักษาถนน ทางระบายนํา ทางเท้า สะพาน  และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ     
  

ค่าวัสดุ รวม 605,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ดิน หินคลุก ลูกรังในการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสาย
ต่างๆ และจัดซือวัสดุก่อสร้างอืนๆ เช่นปูนซีเมนต์ ไม้ต่างๆ และอืนๆ ที
เกียวข้อง  ฯลฯ              

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี นํามันเบรก ยางนอก ยางใน และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเบนซิน ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ เพือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ อบต. และเครืองจักรกลของหน่วยงานอืน องค์กรต่างๆ 
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งบลงทุน รวม 693,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 693,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างควบคุมงาน 
และอืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน
        - โดยจ่ายตามกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
           หรือควบคุมงานก่อสร้าง  พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอํานาจตามความใน 
           มาตรา ๕ วรรคหนึง และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราช
           บัญญัติ  การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
           ๒๕๖๐ 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที 5 ซอย 6 จํานวน 195,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เทคอนกรีตกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที เทคอนกรีตถนน
ไม่น้อยกว่า 414.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด
          - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วน 
            ตําบล พ.ศ. 2537 
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน สีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  
            เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4 หน้าที 21   ลําดับที 3  

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที 9 สายดอนหัวหยิน-สุดเขต อบต.บางขุน
ไทร

จํานวน 398,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เทคอนกรีต กว้าง 3.50
 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตถนน
ไม่น้อยกว่า 841.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วน 
         ตําบล พ.ศ. 2537 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน สีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 
         เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 4 หน้าที 22 ลําดับที 4  

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  โดยจ่ายให้แก่
ผู้รับจ้างทีมีสิทธิเรียกร้องเพิมค่างานก่อสร้าง และค่าอืนๆ ทีเกียวข้อง
      - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค.(กวจ) 0405.2/ว110
        ลงวันที 5 มีนาคม 2561 

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายค่าจ้างเหมาขุดลอก แหล่งนํา คูคลองเพือการเกษตร และจ้างเหมา
กําจัดวัชพืช กําจัดผักตบชวา ในแหล่งนําและคูคลอง ในเขตพืนทีรับผิด
ชอบภายในตําบล  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกป่าทดแทน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกป่าทดแทน โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุ
ปกรณ์ พันธ์◌ุไม้ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
         ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
          เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.  
          2559
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
         (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 2  ลําดับที 2

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,178,000 บาท
งบกลาง รวม 13,178,000 บาท
งบกลาง รวม 13,178,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง                 
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบียยังชีพผู้สูงอายุ    
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
         (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 76 ลําดับที 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,536,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบียยังชีพแก่คนพิการ
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
       (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 76 ลําดับที 2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 312,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบียยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
        (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 76 ลําดับที 3

สํารองจ่าย จํานวน 280,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีจําเป็น เพือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหรือ
ในกรณีไว้ใช้จ่ายในกิจการทีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ได้ล่วง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (องค์กรสวัสดิการชุมชน) จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (องค์กรสวัสดิการ
ชุมชน) ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมือวันที 29
 มิถุนายน 2553 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
.0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน สมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบ 1 ส่วน และ
รัฐบาลสมทบ 1 ส่วน เพือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึน
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
        (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 77- หน้าที 81 ลําดับที 4
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เงินสมทบโครงการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
หรือพืนที ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที  และตามหนังสือสังการทีเกียวข้อง
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
         (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 77- หน้าที 81 ลําดับที 4

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
   (กบท)
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
       (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครังที 1/2560 หน้าที 19 ลําดับที 1
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