
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร

อําเภอ บานแหลม   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,563,200 บาท

งบบุคลากร รวม 8,441,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,925,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก นายก อบต. และรองนายก อบต.

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายก อบต. 
และรองนายก อบต.

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษใหแกนายก อบต. และรองนายก อบต.

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 87,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกเลขานุการ นายก อบต.

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,232,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต
. สมาชิกสภา อบต.และเลขานุการสภา อบต.
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,516,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,486,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินอื่นๆ 
ตามสิทธิใหแกพนักงานสวนตําบล ของสํานักงานปลัดและกองคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ และเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและผูมีสิทธิ์ที่จะไดรับ  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ของพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ
ที่จะไดรับตามระเบียบที่กําหนด ของสํานักงานปลัด และกองคลัง

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 212,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนคาจาง และเงินปรับปรุงเงินเดือนคาจาง
และเงินอื่นๆ ตามสิทธิ์ของลูกจางประจําในสังกัด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 488,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาจางและเงินอื่นๆ ตามสิทธิของพนักงานจาง
ที่มีอยูในสังกัด ของสํานักงานปลัด และกองคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ และเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง
ของสํานักงานปลัด และกองคลัง
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งบดําเนินงาน รวม 3,631,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 547,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 362,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน แก อบต.
ตามที่ไดรับมอบหมาย และจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการ 
เจาหนาที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง และจายเป็นเงินประโยชนตอบแทน
อื่น สําหรับพนักงาน ลูกจางและผูมีสิทธิ์เป็นกรณีพิเศษ และจายเป็น
คาใชจายในการคัดเลือกพนักงาน และลูกจาง เชน เบี้ยประชุม 
พาหนะเดินทางคาตอบแทนการออกขอสอบ การตรวจขอสอบและ
คาตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหแกคณะกรรมการและผูมีสิทธิ์
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
     เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
     รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
     องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุม ใหแก คณะกรรมการ และผูมีสิทธิ
ไดรับในการประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูมีสิทธิ

คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและผูมีสิทธิ
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ค่าใช้สอย รวม 1,687,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากําจัดสิ่งปฏิกูล และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

คาโฆษณาเผยแพร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ 
และคาจางเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาประดับไฟฟ้า 
ตกแตงซุมเฉลิมพระเกียรติ คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา คาลางแอร คาระวางบรรทุก คาจางรถลาก 
รถยก และคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

คาใชจายในการดําเนินคดี จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินคดีตางๆ

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ เชน คารังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน 
และคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

คาเบี้ยประกันภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันภัยตางๆ เชน คาจัดทําประกันภัยรถยนต 
และคาเบี้ยประกันภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย ในการจัดงานซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ 
พิธีทางศาสนา รัฐพิธี  เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
   - คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ 
     หรือคณะอนุกรรมการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
   - คารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
     ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่
     ที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
     เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการปฏิบัติงาน อบต. จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการปฏิบัติงาน คาใชจายในการฝึกอบรม 
และ สัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง คาผานทางพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน 
คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 
พวงมาลา คาชดเชยความเสียหายหรือ คาสินไหมทดแทน 
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
ของสํานักงานปลัด และกองคลัง

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร
และสมาชิกสภา อบต.
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 
     ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
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โครงการ อบต.สัญจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ อบต.สัญจร โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาเชาเตนท คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
      ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
      พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 145 ลําดับที่ 3

โครงการการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการป้องกันการทุจริต จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการการมีสวนรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในการป้องกันการทุจริต โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ
 และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
      ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
      พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 146 ลําดับที่ 6

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ     
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
     การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
     พ.ศ. 2557
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 148 ลําดับที่ 9
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โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต. จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ 
พนักงาน อบต. โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาเชาหองประชุม คาวัสดุอุปกรณ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
     การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
     พ.ศ. 2557
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 147 ลําดับที่ 8

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน อบต. โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาเชาหองประชุม คาวัสดุอุปกรณ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
     การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
     พ.ศ. 2557
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 147 ลําดับที่ 7

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางและ
ทรัพยสินตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,028,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายป็นคาวัสดุเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา วารสาร หนังสือ
พิมพและสิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพและวัสดุที่ 
คงทนถาวร แตไมจัดเป็นครุภัณฑ ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวัสดุตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถวยชาม ผาคลุมโต๊ะ ถังขยะ และวัสดุงานบาน
งานครัวอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อที่ดิน หินคลุกซีเมนต ไมตางๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แบตเตอรี่ น้ํามันแบรค ยางนอกยางใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเบนซิล ดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใชในการ
ปฏิบัติราชการ ของ อบต. และคาวัสดุเชื่อเพลิงที่จายสนับสนุนใหแกเครื่อง
จักรกลของหนวยงานตางๆ ที่ขอมาใชในราชการในการจัดบริการสาธารณะให
แกประชาชน และจายสนับสนุนใหหนวยงานและกลุมองคกรตางๆ ในการ
ปฏิบัติหนาที่อันเป็นประโยชนแก อบต.   เชน คาน้ํามัน
ของรถสายตรวจในการดูแลป้องกันปัญหายาเสพติด และความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพสินของประชาชนในเขต อบต.

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพันธุไมตางๆ กระถาง ดิน ปุ๋ย คราด มีดดายหญา ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อฟิลม ลางขยายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร 
อุปกรณตางๆ เป็นตน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ หมึกคอมพิวเตอร ผาหมึก จอคอมพิวเตอร 
อุปกรณตางๆ เป็นตน
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 369,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงาน และอาคารสถานที่ตางๆ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาและบริการอื่นๆ จากสํานักงานประปา

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทใชในการติดตอราชการ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดวงตราไปรษณียยากร และคาจัดสงเอกสารตางๆ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 74,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตและ
คาธรรมเนียม ในการใชบริการ

งบลงทุน รวม 471,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 471,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี่สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับผูบริหาร  จํานวน  1  ตัว
ตั้งตามราคาทองตลาดทั่วไปเนื่องจากตองการรุนและคุณสมบัติพิเศษ
ซึ่งไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

พวงขางรถจักรยานยนต จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพวงขางรถจักรยานยนต จํานวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   1.ชุดพวงขางพรอมโครงหลังคา ประกอบโดยใชวัสดุสแตนเลส 
       หนา 1.5 มิลลิเมตร ขนาด O ไมนอยกวา 1 นิ้ว 
   2.ขนาดพวงขาง ไมนอยกวา 1 x 1.2 เมตร 
   3.หลังคาผาใบ
      ตั้งตามราคาทองตลาดทั่วไปเนื่องจากตองการรุนและคุณสมบัติ
      พิเศษซึ่ง ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
         (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 166 ลําดับที่ 6

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา จํานวน 82,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบทอสูบน้ําพญานาค 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   1. เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ
   2. กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 11 แรงมา
   3. ขนาดทอสูบน้ํามีขนาด O ไมนอยกวา 8 นิ้ว
       ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
         (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 164 ลําดับที่ 3
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไรสาย จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติ ชนิดไรสาย จํานวน 4 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   1.เป็นเครื่องรับวิทยุชนิดแบงกลุมและเพิ่มลดเสียงไดเป็นรายตัว
      จากเครื่องสง
   2. มีสายอากาศสําหรับภาครับ
   3. ลําโพงฮอรน ขนาด 15 นิ้ว ปากและไสลําโพงทําดวยอลูมิเนียม 
       กําลังขับไมต่ํากวา 60 วัตต 
   4. มีแผงรองรับเครื่องรับวิทยุ พรอมอุปกรณจับยึด
       ตั้งตามราคาทองตลาดทั่วไปเนื่องจากตองการรุนและคุณสมบัติ
       พิเศษ  ซึ่งไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
         ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
         (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 163 ลําดับที่ 2

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง เครื่องยนต
ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 
30 ซีซี จํานวน 1 เครื่อง  ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
      ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 167 ลําดับที่ 7
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ผามานพรอมอุปกรณ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาผามานพรอมอุปกรณ สําหรับติดตั้งภายในอาคาร
สํานักงาน อบต.บางขุนไทร โดยมีคุณลักษณะดังนี้
  1. ผามานหนาตาง ขนาดไมนอยกวา 3.30 x 1.70 เมตร
      จํานวน 12 ชุด
  2. ผามานประตู ขนาดไมนอยกวา 4.27 x 3.07 เมตร  จํานวน 2  ชุด
  3. ผามานประตู ขนาดไมนอยกวา 3.27 x 3.07 เมตร จํานวน  2  ชุด
  4. เป็นผาโพลีเอสเตอร 100% สามารถกันแดดได และไมเก็บฝุ่น
     ตั้งตามราคาทองตลาดทั่วไปเนื่องจากตองการรุนและคุณสมบัติพิเศษ
    ซึ่งไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
       ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ปรับปรุง ซอมแซม ครุภัณฑตางๆให
สามารถใชงาน ไดตามปกติ เชน คอมพิวเตอร ชุดเครื่องรับวิทยุ
ระบบกระจายเสียงชนิดไรสาย รถยนต ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
      ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
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งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อสนับสนุนเป็นคาใชจายในการอํานวยการตางๆ  ที่จําเป็นตอการ
พัฒนาศูนย ใหแก องคการบริหารสวนตําบลบางครก ที่เป็นหนวย
บริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปี 2563 ในเขตพื้นที่ อําเภอบานแหลม
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
      ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 144 ลําดับที่ 2

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 51,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 31,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 31,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 6,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ เชน แผน
พัฒนาทองถิ่น แผนการดําเนินงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาเชา
หองประชุม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการอบรม คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
   อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 145 ลําดับที่ 4
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑที่ดิน และ/หรือสิ่งกอสราง 
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางองคกร สถาบันหรือบุคคลที่เป็นกลาง
ในการสํารวจ ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ อบต.
 

งานบริหารงานคลัง รวม 735,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 395,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบต. 
ตามที่ไดรับมอบหมายและจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับ
พนักงาน ลูกจางและผูมีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
งานพัสดุภาครัฐ 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด กค 0402.5/ว 156 
     ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุม ใหแกคณะกรรมการและผูมีสิทธิไดรับใน
การประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูมีสิทธิ์

คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจําและผูมีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 237,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเหมาจางจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ 
และคาจางเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางหมาถายเอกสาร คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเชาทรัพยสิน และคาจางเหมาบริการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

คาเบี้ยประกันภัย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันภัยตางๆ เชน คาจัดทําประกันภัยรถยนต 
และคาเบี้ยประกันภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน 
ใหการดําเนินการจัดเก็บภาษี  เป็นไปตามเป้าหมายและกอใหเกิด
ประโยชนกับหนวยงานในดานการพัฒนาทองถิ่น และดานอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
      ว.4072 ลงวันที่ 15 ก.ค.2559
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
      ว.67 ลงวันที่ 9 ม.ค.2555
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.3/
      ว.462 ลงวันที่ 29 ก.พ.2551
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/
      ว.2052 ลงวันที่ 7 ต.ค.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสี่ปี
      (พ.ศ.2561 ถึง 2564) ลําดับที่ 14 หนาที่ 150

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าวัสดุ รวม 68,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
และวัสดุที่คงทนถาวร แตไมจัดเป็นครุภัณฑ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยางนอก ยางใน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นน้ํามันเบนซิน ดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใชในการปฏิบัติ
ราชการของ อบต.

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบตเตอรี่กลองถายรูป ลาง อัด ขยายรูป 
กระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร ผาหมึก อุปกรณตางๆ ฯลฯ          
งบลงทุน รวม 35,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเช็ค จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเช็ค โดยมีลักษณะดังนี้
   1.ระบบการพิมพ หัวพิมพสามารถปรับระดับความ บาง/หนา ของ
      สมุดคูฝากอยางอัติโนมัติ(Automatic Gap Adjustment)
   2.จํานวนเข็มพิมพ 24 เข็มพิมพ
   3.ความเร็วในการพิมพ High Speed Draft 570 cps, 
      Draft400 cps,N.L.Q.150cps,L.Q.100 cps
   4.ขนาดตัวอักษรตอนิ้ว 5,10,12,15,16.6,17.1,20 cpi
   5.ความกวางของพื้นที่การพิมพ  พิมพไดความกวางสูงสุดที่ 245 mm,
      94 ตัวอักษร ที่ขนาด 10 cpi
      ตั้งตามราคาทองตลาดทั่วไป เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ปรับปรุง ซอมแซม ครุภัณฑตาง ๆ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 367,000 บาท

งบบุคลากร รวม 367,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 367,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 189,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินอื่นๆ  
ตามสิทธิใหแกพนักงานสวนตําบล
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ และเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ์ที่จะไดรับ  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาจางและเงินอื่นๆ ตามสิทธิของพนักงานจาง
ที่มีอยูในสังกัด

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ และเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 315,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน แก อบต.
ตามที่ไดรับมอบหมาย  และจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น 
สําหรับพนักงาน ลูกจางและผูมีสิทธิ์เป็นกรณีพิเศษ 

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติภัย
ทางถนน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาป้ายเตือน
จุดเสี่ยงภัย คาเชาเต็นทพรอมติดตั้ง คาจางเหมาติดตั้งไฟฟ้าและ
แสงสวาง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
    ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
    ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 132 ลําดับที่ 4
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โครงการฝึกอบรม อปพร. จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม อปพร. โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ คาตอบแทนวิทยากรคาของที่ระลึก 
คาจางเหมายานพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาของที่ระลึก 
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
     ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
     พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 131 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับกฎหมายการจราจรเบื้องตน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับ
กฏหมายการจราจรเบื้องตน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาเชาเต็นทพรอมติดตั้ง คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
     การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
     พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    (พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 131 ลําดับที่ 3

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ไฟ สปอรตไลท ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดปฏิบัติงานตางๆ ใหแก อปพร.และผูปฏิบัติงาน
ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน อปพร.เชน 
แผงกั้นรถ กรวยจราจร ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 243,000 บาท

งบบุคลากร รวม 214,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 214,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 214,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินอื่นๆ 
ที่มีสิทธิใหแกพนักงานสวนตําบล 

งบดําเนินงาน รวม 29,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและผูมีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 19,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรหรือสิ่งพิมพตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประดับตกแตงหรือผูกผาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เนื่องในวันสําคัญตางๆ และคาจางเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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คาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ แผน
พัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ คูมือในการปฏิบัติงาน ระเบียบกฎหมายและ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัล
หรือเงินรางวัลคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม  พวงมาลา คาชดใช
ความเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,316,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,497,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,497,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 559,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
และเงินอื่นๆตามสิทธิ ใหแกพนักงานสวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ และเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 928,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาจางและเงินอื่นๆ ที่มีสิทธิของพนักงานจาง
ที่มีอยูในสังกัด

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ และเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 819,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกผูบริหาร
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและผูมีสิทธิ      

ค่าใช้สอย รวม 740,700 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัล
หรือเงินรางวัลคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา คาชดใช
ความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน คาพัฒนาการศึกษาของครูและ
ผูชวยครู (ผดด.) และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 695,700 บาท
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนวัด หมูที่ 6      แยกเป็น
  - คาอาหารกลางวัน                       จํานวน  220,500  บาท
         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน 
         สําหรับเด็กๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
           หนาที่ 116 ลําดับที่ 9 
  - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   จํานวน 76,500 บาท 
         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียน
         การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เชน สื่อการเรียน
         การสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก 
         และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ    
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
            หนาที่ 116 ลําดับที่ 9  
  - คาหนังสือเรียน       จํานวน 9,000 บาท  
         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
         จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เชน 
         คาหนังสือเรียน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
            หนาที่ 116 ลําดับที่ 9  
   - คาอุปกรณการเรียน      จํานวน 9,000 บาท 
         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
         จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เชน 
         คาอุปกรณการเรียน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
            หนาที่ 116 ลําดับที่ 9  
   - คาเครื่องแบบนักเรียน       จํานวน 13,500 บาท 
          เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
          จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เชน 
          คาเครื่องแบบนักเรียน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
             หนาที่ 116 ลําดับที่ 9  
   - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน        จํานวน 19,350 บาท
          เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
          จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)เชน 
          คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
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           - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
             หนาที่ 116 ลําดับที่ 9  
  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด         แยกเป็น  
   - คาอาหารกลางวัน          จํานวน 98,000 บาท      
         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน 
         สําหรับเด็กๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
           หนาที่ 117 ลําดับที่ 10  
   - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)     จํานวน 34,000 บาท
         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
         สอน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เชน สื่อการเรียน
         การสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก 
         และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ    
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
           หนาที่ 117 ลําดับที่ 10  
   - คาหนังสือเรียน    จํานวน 4,000 บาท  
         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
         จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เชน 
         คาหนังสือเรียน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
             หนาที่ 117 ลําดับที่ 10  
   - คาอุปกรณการเรียน          จํานวน 4,000 บาท  
          เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
          จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เชน 
          คาอุปกรณการเรียน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
             หนาที่ 117 ลําดับที่ 10  
    - คาเครื่องแบบนักเรียน          จํานวน 6,000 บาท 
          เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
          จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เชน 
          คาเครื่องแบบนักเรียน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
             หนาที่ 117 ลําดับที่ 10  
    - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน         จํานวน 8,600 บาท  
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          เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
          จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เชน 
          คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
             หนาที่ 117 ลําดับที่ 10  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสามัคคี หมูที่ 10      แยกป็น
    - คาอาหารกลางวัน    จํานวน 122,500 บาท        
          เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน 
          สําหรับเด็กๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
            หนาที่ 117 ลําดับที่ 11  
    - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)      จํานวน 42,500 บาท 
           เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียน
           การสอน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เชน สื่อการ
           เรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก 
           และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ    
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
             หนาที่ 117 ลําดับที่ 11  
    - คาหนังสือเรียน    จํานวน 5,000 บาท  
          เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายใน
          การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เชน 
          คาหนังสือเรียน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
            หนาที่ 117 ลําดับที่ 11  
    - คาอุปกรณการเรียน   จํานวน 5,000 บาท  
          เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายใน
          การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เชน 
          คาอุปกรณการเรียน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
            หนาที่ 117 ลําดับที่ 11  
    - คาเครื่องแบบนักเรียน   จํานวน 7,500 บาท
          เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายใน
          การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เชน 
          คาเครื่องแบบนักเรียน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
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          - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
            หนาที่ 117 ลําดับที่ 11  
   - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน   จํานวน 10,750 บาท  
         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
         จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เชน 
         คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
            หนาที่ 117 ลําดับที่ 11  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ไมกวาด 
ไมถูพื้น และวัสดุงานบานงานครัวอื่นๆ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 39,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 6 และหมูที่ 10 
และอาคารสถานที่ตางๆ   

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาและบริการอื่นๆ จากสํานักงานประปา

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต
และคาธรรมเนียมในการใชบริการ

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 2,178,800 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 846,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก ประกอบ
ดวย คาจัดสถานที่พรอมตกแตงเวทีการแสดง คาเชาเครื่องเสียงและ
ดนตรีประกอบการแสดง คาน้ําดื่ม คาเชาเครื่องเลนสวนสนุก 
คาตุ๊กตาระบายสีพรอมอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
     คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ การสง
     นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
     ทองถิ่น พ.ศ.2559   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
     หนาที่ 119 ลําดับที่ 14

ค่าวัสดุ รวม 746,800 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 746,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ อบต.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
   ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที1่9
 มิถุนายน 2561
                                                                                            
                                                                      
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
     หนาที่ 114 ลําดับที่ 2  
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,332,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,332,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจางครูทําการสอนวิชาคอมพิวเตอร จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายสนับสนุนเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดจางครูสอน
คอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูคอมพิวเตอร  
ใหแกโรงเรียนวัดดอนผิงแดด
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
    หนาที่ 116 ลําดับที่ 7  

โครงการจางครูทําการสอนวิชาคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายสนับสนุนเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดจางครูสอน
คอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูคอมพิวเตอร  ใหแก
โรงเรียนวัดบางขุนไทร
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
    หนาที่ 115 ลําดับที่ 6  

โครงการจางครูทําการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายสนับสนุนเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดจางครูสอนภาษา
อังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ  ใหแกโรงเรียน
วัดบางขุนไทร
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
    หนาที่ 115 ลําดับที่ 5  
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โครงการจางครูสอนวิชานาฎศิลป์ จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายสนับสนุนเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดจางครูสอน
วิชานาฏศิลป์ เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูวิชานาฏศิลป์ ใหแก
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
       ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
       หนาที่ 116 ลําดับที่ 8  

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 676,000 บาท

เพื่อจายสนับสนุนเป็นคาอาหารกลางวัน ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดบางขุนไทร 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
    หนาที่ 115 ลําดับที่ 3  

โครงการอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน 456,000 บาท

เพื่อจายสนับสนุนเป็นคาอาหารกลางวัน ใหแกเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
     ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
     หนาที่ 115 ลําดับที่ 4  
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แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 283,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 224,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ไดแก อาสาสมัคร/นักบริบาลทองถิ่น ที่ไดรับคําสั่งชวยสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร
     บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการ
     เบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาป้ายโครงการ คาวัคซีน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
     ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 124 ลําดับที่ 2

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

เพื่อจายเป็นคาน้ํายาเคมีพนกําจัดยุง คายาวัคซีนสุนัข คาวัสดุ
ตรวจสอบสารยาเสพติด และเวชภัณฑตางๆ
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นจัดซื้อเสื้อ กางเกง หนากาก ฯลฯ ใหแกเจาหนาที่
สําหรับใชในการปฏิบัติงาน

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    1. ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
    2. ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
    3. กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา
        ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
       ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 170 ลําดับที่ 11

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,352,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,134,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,134,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 819,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง เงินเดือนประจําปีและ
เงินอื่นๆ ที่มีสิทธิใหแกพนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษ 
ของผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมและผูมีสิทธิที่จะ
ไดรับตามระเบียบที่กําหนด
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 272,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาจาง และเงินปรับปรุงเงินเดือน คาจาง
และเงินอื่น ที่มีสิทธิของลูกจางประจําในสังกัด

งบดําเนินงาน รวม 217,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก 
อบต.ตามที่ไดรับมอบหมาย  และจายเป็นเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน ลูกจางและผูมีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ

คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการและผูมีสิทธิ
ไดรับในการประชุม 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางและผูมีสิทธิ 

คาเชาบาน จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจําและผูมีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 38,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรหรือสิ่งพิมพตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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คาถ่ายเอกสารและคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร และคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
เชน คูมือในการปฏิบัติงาน หนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมาย 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

คาเบี้ยประกันภัย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันภัยตางๆ เชน คาจัดทําประกันภัย
รถจักรยานยนต และคาเบี้ยประกันภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของรายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ 
คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัลหรือเงินรางวัลคาพวงมาลัย 
ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา คาชดใชความเสียหาย
หรือคาสินไหมทดแทน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 57,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ 
ที่ใชในการปฏิบัติราชการของ อบต.

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเบนซิน ดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
ที่ใชในการปฏิบัติราชการของ อบต.

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร ผาหมึก อุปกรณตางๆ ฯลฯ 
ที่ใชในการปฏิบัติราชการของ อบต.
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาในการซอมแซมปรับปรุงบานผูยากไร 
คนไรที่พึ่ง ผูดอยโอกาสหรือบุคคล ซึ่งอยูในสภาวะยากลําบาก
หรือที่จําเป็นตองไดรับความชวยเหลือ และคาจางเหมา
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอยและผูดอยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการใหความชวยเหลือประชาชนผูมี
รายไดนอยและผูดอยโอกาสที่ไดรับความเดือดรอน  หรือ
ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ โดยอาจใหเป็น
สิ่งของหรือจายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะ  เพื่อใหการ
ชวยเหลือในระดับเขตพื้นที่หรือทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของ อปท.
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
       หนาที่ 113 ลําดับที่ 2 

โครงการสงเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมบทบาทสภาเด็ก
และเยาวชน ประกอบดวย คาจางเหมายานพาหนะ คาอาหารและ
น้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
      การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
      พ.ศ.2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
      หนาที่ 113 ลําดับที่ 1 

วันที่พิมพ : 30/9/2562  19:42:12 หนา : 34/59



ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดิน หินคลุก ซีเมนต ไมตางๆ และวัสดุ
กอสรางอื่นๆ ที่ใชในการซอมแซมปรับปรุงบานผูยากไร  
และใชในการปฏิบัติงานของ อบต. 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,787,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,782,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,782,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,601,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนคาจาง และเงินเดือนอื่นๆ ตามสิทธิของ
พนักงานจาง ที่มีอยูในสังกัด (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 181,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มและเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน แก 
อบต.ตามที่ไดรับมอบหมายและจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น 
สําหรับพนักงาน ลูกจางและผูมีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ (สํานักปลัด)

งานไฟฟ้าถนน รวม 573,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชสอยตางๆ เชน คาจางเหมาบริการ ซอมแซมไฟฟ้า 
ใหใชงานไดตามปกติ และคาใชจายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานฯลฯ  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมไฟฟ้า ใหใชงานไดตามปกติ     และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน  ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟ 
สตารทเตอร บัลลาส รังผึ้ง โคมถนน กานโคม ปะกับจับโคม 
เทปพันสายไฟ เบรกเกอร โฟโตเซลส น๊อตตางๆ 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ  

งบเงินอุดหนุน รวม 423,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 423,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปาบริเวณ หมูที่ 2 ซอย 2 จํานวน 423,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับการประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี    สําหรับ
สนับสนุนคางานวางทอขยายเขตจายน้ําประปาระยะทาง 
 441.00 เมตร รายละเอียดตามแบบประปาภูมิภาคกําหนด 
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
      องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      (พ.ศ.2561-2565) หนา 65 ที่ 6
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งานสวนสาธารณะ รวม 215,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ 
รักษพื้นที่สีเขียว โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพันธุไม คาจางเหมาปรับพื้นที่ 
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
     คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
     และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
     องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 136 ลําดับที่ 2

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

ชุดเครื่องเลนสนามเด็กเลน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องเลนสนามเด็กเลน สําหรับติดตั้งใน
สวนสุขภาพ เมื่อติดตั้งแลวเสร็จ มีขนาดไมนอยกวา 
3.00 x 7.00 เมตร  จํานวน 1 ชุด 
ตั้งตามราคาทองตลาดทั่วไป เนื่องจากตองการรุนและคุณสมบัติพิเศษ
ซึ่งไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 164 ลําดับที่ 4
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 455,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 455,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายคาทิ้งขยะ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการนําขยะไปทิ้งยังสถานที่ที่บอขยะของ
หนวยงาน/องคกร ที่อนุญาตตามอัตราการเรียกเก็บของหนวยงาน
ที่อนุญาตให อบต.นําขยะไปทิ้ง
    - เป็นไปตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
      เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 137 ลําดับที่ 1

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
     ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
     พ.ศ. 2557 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
     มท 0810.5/ว 0594 ลว. 6 ก.พ. 60
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 138  ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายป็นคาจัดซื้อถังขยะในการจัดเก็บขยะในพื้นที่
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถุงมือ เสื้อ รองเทา ฯลฯ ใหแกลูกจาง
พนักงานเจาหนาที่และบุคลากร อบต.ในการใชปฏิบัติงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 601,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 474,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 474,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางจัดตกแตงซุม
เฉลิมพระเกียรติและบริเวณงาน คาจางเหมาประดับไฟฟ้า 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
     คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสง
     นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
     ทองถิ่น พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 151 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ประกอบดวย คาจางเหมายานพาหนะ คาอาหารและ
น้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของสมนาคุณ คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
     ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
      หนาที่ 126 ลําดับที่ 6 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผูนําและเครือขายการดําเนินงาน
ดานสุขภาพ

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพผูนําและเครือขาย การดําเนินงานดานสุขภาพ 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาที่พัก คาจางเหมายานพาหนะ 
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
     ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่
      ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 126 ลําดับที่ 5

โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียเพื่อสุขภาพที่ดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย
เพื่อสุขภาพที่ดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบดวย คาป้ายโครงการ 
คาอาหารและน้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
      การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
      พ.ศ.2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
      หนาที่ 110 ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพและเพิ่มราย
ไดใหกับประชาชน ประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาอาหารและน้ําดื่ม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
      ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
      พ.ศ.2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
      หนาที่ 109 ลําดับที่ 1

โครงการสานฝันวัยใส พื้นที่สรางสรรค ชุมชนนาอยู จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสานฝันวัยใส พื้นที่
สรางสรรค ชุมชนนาอยู ประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาเชา
หรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาใชจายในการ
ตกแตงจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
      คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ
      สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
      สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
      หนาที่ 127 ลําดับที่ 7 

งบเงินอุดหนุน รวม 127,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 127,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการกิจกรรมวันตอตานยาเสพติด จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายสนับสนุนเป็นคาใชจายตางๆในการจัดกิจกรรม ใหแก 
ที่ทําการปกครองอําเภอบานแหลม 
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ 
    อปท. พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 122 ลําดับที่ 2
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โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อสนับสนุนเป็นคาใชจายในการปฏิบัติภารกิจการจัดระเบียบสังคม 
ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จัดระเบียบสังคมของสถาน
ประกอบการปลอดยาเสพติด ใหแก ที่ทําการปกครอง
อําเภอบานแหลม 
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ 
    อปท. พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมเสริมสรางความเขมแข็งระดับหมูบาน ตําบล เพื่อป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อสนับสนุนเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งระดับหมูบาน ตําบล เพื่อป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอบานแหลม
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ 
    อปท. พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 123 ลําดับที่ 4

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอนุรักษทรัพยากรชายฝั่งและแหลงหอยแครง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายสนับสนุนเป็นคาใชจายตางๆ ในการออกตรวจเฝ้าระวัง
คุมครองทรัพยากรชายฝั่งและแหลงหอยแครงไมใหถูกทําลาย 
ใหแก กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตําบลบางขุนไทร
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
     องคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 135 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาตางๆ เชน ลูกฟุตบอล 
ตะกรอ วอลเลยบอล ฯลฯ ใหเด็กและเยาวชนไดใช
เลนออกกําลังกาย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
      หนาที่ 127 ลําดับที่ 1

งบลงทุน รวม 130,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง สําหรับติดตั้งที่
ศาลากลางหมูบาน จํานวน 7 ชุด ตั้งตามราคาทองตลาดทั่วไป
เนื่องจากตองการรุนและคุณสมบัติพิเศษซึ่งไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 169 ลําดับที่ 10
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 108,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการจัดกิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมแหเทียน
เขาพรรษา ประกอบดวย คาจางเหมาตกแตงขบวนรถประชาสัมพันธ 
คาป้ายโครงการและป้ายคําขวัญ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
      คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
      และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
      ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
      หนาที่ 142 ลําดับที่ 3 

- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ ประกอบดวย คาจัดสถานที่ คาพวงมาลัย 
คาเชาเครื่องขยายเสียงและประดับไฟ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
     คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสง
     นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)  
     หนาที่ 142 ลําดับที่ 2 
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- โครงการประกวดกิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประกวดกิจกรรมดาน
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ประกอบดวย คาป้ายโครงการ 
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจางเหมาตกแตงจัดสถานที่ 
คาเงินรางวัลและ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
     คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ
     สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
     สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
     หนาที่ 142 ลําดับที่ 4 

งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการอิสลามศึกษา จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายสนับสนุนเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอิสลาม
ศึกษา เชน การ จัดการเรียนการสอน การอบรมดานศาสนาฯลฯ 
ใหแกมัสยิดดารุลอิบาดะห
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
      ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
      หนาที่ 118 ลําดับที่ 13 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 780,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานบางขุนไทร 
Sea Salt & Light โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็น ในการจัดงาน คาใชจายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจาย
ในการตกแตงจัดสถานที่ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา/หองสุขา
เคลื่อนที่พรอมคาขนสง คามหรสพ (ดนตรี) คาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
     คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ
     สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
     สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 134 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมรวมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจําปี 2563 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายสนับสนุนเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัด
กิจกรรมรวมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจําปี 2563 
ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอบานแหลม 
   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ 
     อปท. พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 141 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 11 ประจําปี 2563 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายสนับสนุนเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงาน 
"เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 11 ประจําปี 2563 ใหแกที่ทําการ
ปกครองอําเภอบานแหลม 
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ 
    อปท. พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 133 ลําดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,945,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,599,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,599,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,373,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  และคาตอบแทนพิเศษของ
ผูอํานวยการกองชาง และผูมีสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบที่กําหนด 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 171,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนคาจางพนักงานจาง ที่มีอยูในสังกัด 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มและเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง 
งบดําเนินงาน รวม 346,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 202,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฎิบัติราช การอันเป็นประโยชนแก อบต. 
ตามที่ ไดรับมอบหมาย และจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น
สําหรับพนักงานลูกจาง และผูมีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ      

คาเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประชุม ใหแกคณะกรรมการ และผูมีสิทธิในการประชุม
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางและผูมีสิทธิ  

คาเชาบาน จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล    ลูกจาง
ประจําและผูมีสิทธิ              

ค่าใช้สอย รวม 81,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางจัดทําป้ายประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ และ
คาจางเหมาอื่นๆที่เกี่ยวของ    

คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ คาถายเอกสาร คาจางเหมา
เครื่องจักร คาธรรมเนียมตางๆ  คาเชาทรัพยสิน คารับรองแบบแปลน 
คาจางออกแบบ คาจางควบคุมจาง และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

คาเบี้ยประกันภัย จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันภัยตางๆ เชน คาจัดทําประกันภัย
รถจักรยานยนต และคาเบี้ยประกันภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการปฏิบัติงาน อบต. จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชสอยตางๆ ในการปฏิบัติงาน คาใชจายในการ
ฝึกอบรม และสัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง คาผานทางพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชเครื่องบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ฯลฯ   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง    
และทรัพยสินตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 63,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ เครื่องใชตางๆ เชนกระดาษ แฟ้ม ปากกา     
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเบนซิน ดีเซล น้ํามันเครื่อง    
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบตเตอรี่กลองถายรูป ลาง อัด ขยายรูป 
กระดาษโปสเตอร และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ หมึกพิมพคอมพิวเตอร ผาหมึก อุปกรณตางๆ    
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,046,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 755,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาโฆษณา     
 และเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ     
คาจางเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   

คาจางเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ คาถายเอกสาร คาจางเหมาเครื่องจักร     
คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพยสิน คารับรองแบบแปลน 
คาจางออกแบบ คาจางควบคุมงาน และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ คาบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ฯลฯ     

ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ดิน หินคลุก ลูกรังในการปรับปรุงซอมแซม
ถนนสายตางๆ และจัดซื้อวัสดุกอสรางอื่นๆ เชนปูนซีเมนต 
ไมตางๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยางนอก ยางใน และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเบนซิน ดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช
ในการปฏิบัติงานของ อบต. และเครื่องจักรกลของหนวยงานอื่น 
องคกรตางๆ   

วันที่พิมพ : 30/9/2562  19:42:12 หนา : 50/59



งบลงทุน รวม 291,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 291,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาจางออกแบบ คาจางควบคุมงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางควบคุมงาน    
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
    - ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
      ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

โครงการปรับปรุงไหลทาง ค.ส.ล. ถนนสาย พบ.ถ.36-002 หมูที่ 1 ตําบลบางขุน
ไทร

จํานวน 191,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเทคอนกรีตไหลทาง ค.ส.ล. กวาง 2.80-4.50 เมตร 
ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมนอยกวา 401.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด 
   - ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
     พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7     
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (พ.ศ. 2561-2565) หนา 57 ที่ 18     
  

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสรางแบบปรับราคาได (คาK) โดยจายใหแก
ผูรับจางที่มีสิทธิเรียกรองเพิ่มคางานกอสราง และคาอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ    
   - หนังสือกระมรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค.(กวจ) 0405.2/ว110 
     ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 208,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 208,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 208,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายคาจางเหมาขุดลอกแหลงน้ําคูคลองเพื่อการเกษตร และ
จางเหมากําจัดวัชพืชกําจัดผักตบชวาในแหลงน้ําและคูคลอง
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในตําบล  และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าทดแทน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกป่าทดแทน โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
     คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสง
     นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
     ทองถิ่น พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 140  ลําดับที่ 2
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,626,400 บาท

งบกลาง รวม 13,626,400 บาท
งบกลาง รวม 13,626,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พรบ.
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรา รอยละ 5 ของคาจาง
พนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจางชั่วคราว
    - ตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 
       ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
    - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐาน
      ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,472,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และได
ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เวนแต
ในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการตาม
ขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548  ที่ไดดําเนินการมากอนใชฐานขอมูลจํานวน
ผูสูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการ
เพิ่มขึ้น 3 ปียอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกใน
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
     - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
       หลักเกณฑการจายเงิน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ขององคกร
       ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
     - รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นการดําเนินการ
       ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนด
       แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542    
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
       หนาที่ 111 ลําดับที่ 1 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,728,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2557 เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการมากอน โดยใช
ฐานขอมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยคํานวณจาก
อัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปียอนหลัง และขอมูลจํานวนคนพิการ
ที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ 
โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการ
     - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ
       การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
       สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการ
       ที่เกี่ยวของ เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน 
     - มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
       การกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
       หนาที่ 111 ลําดับที่ 2 
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส แก
ผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว  และมีความ
เป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได เป็นการดําเนินการตามภารกิจ
ถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
       (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 3 

สํารองจาย จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี 
โดยนําไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม 
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
      ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 19
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/
      ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
      ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 
       ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจายตามขอผูกพัน

คาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดของ
พนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของ
พนักงานจาง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2549
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เงินชวยพิเศษกรณีถึงแกความตาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินพิเศษ กรณีพนักงานสวนทองถิ่น ผูรับบํานาญ 
ลูกจาง และพนักงานจาง ถึงแกความตาย 
   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
     ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
     ทองถิ่นจายได พ.ศ.2559 พระราชกฤษฏีกา การจายเงินเดือน 
     เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน 
     พ.ศ. 2535 
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 
     ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537

เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายเนื่องจากการทํา
งานใหราชการ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินทดแทนในพนักงานจางที่มีสิทธิไดรับเงินทดแทนกรณีพนักงาน
จางประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการ
ทํางานใหราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักสวนตําบลจังหวัด
เพชรบุรี เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานจางองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2554 ขอ 6 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554

เงินทําขวัญพนักงานและลูกจาง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาทําขวัญ กรณีพนักงาน ลูกจางประจํา
พนักงานจาง ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการ 
ตามสิทธิอันพึงไดรับตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง เงินทําขวัญพนักงานและลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547

เงินสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงนสงเคราะห เงินชดเชย เงินดํารงชีพ ใหแกผูประสบ
ภัยหรือทายาท จากการชวยเหลือการปฏิบัติงานของชาติ หรือการ
ปฏิบัติหนาที่ตามมนุษยธรรม ตามพระราชบัญญัติสงเคราะหผู
ประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ 
หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณ
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม)

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (องคกรสวัสดิการชุมชน) จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (องคกรสวัสดิการ-
ชุมชน) ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่  29 
มิถุนายน 2553 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบงบประมาณ
กองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชน ออม 1 สวน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบ 1 สวน และรัฐบาลสมทบ 1 สวน
โดยในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีจํานวนเทาที่
ประชาชนจายเขากองทุนและไมควรเกิน 365 บาทตอคนตอปี 
และเป็นไปดวยความอิสระตามศักยภาพ ทางการคลัง เพื่อเป็นการ
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณโดยยึด
ประโยชนสุขที่ประชาชนจะไดรับ เป็นสําคัญ และสรางหลักประกัน
ความมั่นคงของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทุนทางสังคมและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหดีขึ้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0891.4/ว.2502 ลงวันที่  20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทาง
สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
       (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 112 ลําดับที่ 4 
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เงินสมทบโครงการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้ง
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ.2561 รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และตาม
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 125 ลําดับที่ 4 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 222,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500
 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจําปี  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2546
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 1/2560 หนาที่ 19 ลําดับที่ 1
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