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อาํเภอ บานแหลม   จงัหวดัเพชรบุรี

องคการบรหิารสวนตาํบลบางขนุไทร

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆและเงนิคาตอบแทนพเิศษของพนกังานจาง

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 84,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืน คาจางและเงนิอืน่ๆตามสทิธขิองพนกังานจาง
ทีม่ีอยใูนสงักดั

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 679,800 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆ และเงนิคาตอบแทนพเิศษของลูกจางประจาํ

เงนิเพิม่ตาง ๆของลูกจางประจาํ จาํนวน 1,500 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนคาจาง และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนคาจาง
และเงนิอืน่ๆ ตามสทิธขิองลูกจางประจาํในสงักดั

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 159,800 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนง ของพนกังานสวนตาํบล
และผมูีสทิธทิีจ่ะไดรบัตามระเบียบทีก่าํหนด

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 151,200 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆและเป็นเงนิคาตอบแทนพเิศษ
ของปลดัองคการบรหิารสวนตาํบลและผสูทิธทิีจ่ะไดรบั

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 85,200 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปีและเงนิอืน่ๆ
ตามสทิธใิหแกพนกังานสวนตาํบล

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 2,134,400 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนใหแกประธานสภา อบต. รองประธานสภา
อบต. สมาชกิสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต.

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 2,200,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาตอบแทนใหแกเลขานุการ นายก อบต.

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองคการบรหิารสวน
ตาํบล จาํนวน 87,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพเิศษใหแกนายก อบต. และรองนายก อบต.

เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 43,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนประจาํตาํแหนงใหแกนายก อบต. และรอง
นายก อบต.

เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก จาํนวน 43,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนใหแก นายก อบต. และรองนายก อบต.

เงนิเดอืนนายก/รองนายก จาํนวน 520,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการปฏบิตังิาน เชน คาใชจายในการจดั
งานจดันิทรรศการ ประกวด การแขงขนั คาใชจายในการฝึกอบรม และ
สมัมนา คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอก
ราชอาณาจกัร เชน คาเบี้ยเดนิทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั คาบรกิาร
จอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทาง คาผานทางพเิศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบนิ คาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวลั
หรือเงนิรางวลั คาพวงมาลยั ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา
คาชดใชความเสียหายหรือ คาสนิไหมทดแทน และคาใชจายอืน่ๆ
ทีเ่กีย่วของในการปฏบิตังิาน ฯลฯ

คาใชจายในการปฏบิตังิาน อบต. จาํนวน 220,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดักจิกรรมทีเ่ป็นอาํนาจหนาที่
ของ อบต. และนโยบายของอาํเภอ จงัหวดั และรฐับาล เชนการจดั
กจิกรรมปลูกตนไม กจิกรรมการป องกนัแกไขปญัหายาเสพตดิ ฯลฯ

คาใชจายในการจดักจิกรรมตาง ๆ จาํนวน 70,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดังานซึง่เป็นวนัสาํคญัของทาง
ราชการ พธิกีารทางศาสนา รฐัพธิี ซุมเฉลมิพระเกียรติ และประเพณี
คาเลี้ยงรบัรองในการประชุมสภา อบต. คณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ คารบัรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร จาํนวน 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ เชน คาจางเหมาบรกิาร คาถายเอกสาร
คาโฆษณาและเผยแพรทางวทิยแุละสิง่พมิพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ
คาจดัทาํประกนัภยัรถยนต คากาํจดัสิง่ปฏกูิล คาเชาทรพัยสนิ
คาซกัฟอก คาตดิต ัง้ไฟฟ า คาตดิต ัง้ประปา คาตดิต ัง้โทรศพัท
และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของในการปฏบิตังิาน ฯลฯ

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรใหแก ผบูรหิาร พนกังานสวน
ตาํบล ลูกจางประจาํ และผมูีสทิธิ

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิคาเชาบานใหแกพนกังานสวนตาํบลและผมูีสทิธิ

คาเชาบาน จาํนวน 85,200 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนกังานสวนตาํบล ลูกจางประจาํ พนกังานจาง และผมูีสทิธิ

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเบี้ยประชุม ใหแก คณะกรรมการ และผมูีสทิธไิดรบั
ในการประชุม

คาเบี้ยประชุม จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผปูฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน แก อบต.
ตามทีไ่ด รบัมอบหมาย และจายเป็นเงนิประโยชนตอบแทนอืน่
สาํหรบัพนกังาน ลูกจางและผมูีสทิธเิป็นกรณีพเิศษ
และจายเป็นคาใชจายในการคดัเลือกพนกังานและลูกจาง
เชน เบี้ยประชุม พาหนะเดนิทาง คาตอบแทนการออกขอสอบ
การตรวจขอสอบและคาตอบแทนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ
ใหแกคณะกรรมการและผมูีสทิธิ

คาตอบแทนผปูฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 320,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ แบตเตอรี่ น้ํามนัเบรค ยางนอกยางใน ฯลฯ

วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 60,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือดนิ หนิคลุกซีเมนต ไมตางๆ ฯลฯ

วสัดกุอสราง จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือถวยชาม ผาคลุมโตะ ถงัขยะ และวสัดงุานบาน
งานครวัอืน่ๆ ฯลฯ

วสัดงุานบานงานครวั จาํนวน 20,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาวสัดไุฟฟ าและวทิยุตางๆ เชน หลอดไฟฟ า สายไฟ ฯลฯ

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดเุครือ่งใชตางๆ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา วารสาร
หนงัสือพมิพและสิง่พมิพทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพมิพ
และวสัดทุีค่งทนถาวรแตไมจดัเป็นครุภณัฑ ฯลฯ

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 230,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาซอมแซมครุภณัฑทีด่นิและสิง่กอสราง
และทรพัยสนิตางๆ เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 130,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดักจิกรรมการใหความรูในเรือ่ง
กฎหมายจราจร และการขบัขีท่ีป่ลอดภยั

โครงการสงเสรมิความรูเกีย่วกบักฎหมายการจราจรเบื้องตน จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดัอบรมสมัมนา และนําผบูรหิาร
สมาชกิสภา อบต. พนกังานสวนตาํบล ลูกจาง สวนราชการทีเ่กีย่วของ
และผนํูาชุมชนไปศกึษาดงูาน เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงาน

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงาน อบต. จาํนวน 310,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายตางๆ ในการจดัอบรมหรือจดักจิกรรมตางๆ ในการ
สงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมแกบุคลากรของ อบต.

โครงการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรมของบคุลากร อบต. จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดัอบรมใหความรูหรือการจดั
กจิกรรมตางๆ ทีเ่กีย่วของ

โครงการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน(AEC) จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดักจิกรรมในการป องกนัการทจุรติ
เชน การอบรมใหความรูหรือการจดักจิกรรมตางๆ ทีเ่กีย่วของ

โครงการการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในการป องกนัการ
ทจุรติ จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดักจิกรรมของ อบต. ในการออก
หนวยเคลือ่นทีต่างๆ ของอบต.และรวมกบัหนวยงานอืน่ๆ เชน
การออกบรกิารนอกสาํนกังาน การประชุมหมูบานสญัจร การประชุม
รณรงคใหความรูเรือ่งการป องกนัแกไขปญัหายาเสพตดิ การใหบรกิาร
คลนิิคเคลือ่นทีข่องสวนราชการตางๆ เป็นตน

โครงการ อบต.สญัจร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดัการเลือกต ัง้ผบูรหิารและสมาชกิ
สภา อบต.

คาใชจายในการเลือกต ัง้ จาํนวน 336,300 บาท
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เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือชุดเครือ่งรบัวทิยุระบบกระจายเสียงทางไกล
อตัโนมตัไิรสาย จาํนวน 2 เครือ่ง ต ัง้ตามราคาทองตลาดท ั่วไป
เน่ืองจากตองการรุนและคณุสมบตัพิเิศษ ซึง่ไมมีในบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ

เครือ่งรบัวทิยกุระจายเสยีงชนิดไรสาย จาํนวน 100,000 บาท
ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งถายเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ดาํ)
ความเร็วไมตํ่ากวา 20 แผนตอนาที จาํนวน 1 เครือ่ง
ต ัง้ตามราคาบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ

เครือ่งถายเอกสาร จาํนวน 100,000 บาท
ครุภณัฑสาํนกังาน

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ เกีย่วกบัการใชระบบอนิเตอรเน็ตและ
คาธรรมเนียมในการใชบรกิาร

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 72,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาดวงตราไปรษณียยากร และคาจดัสงเอกสารตางๆ

คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 18,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาโทรศพัทใชในการตดิตอราชการ

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 15,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาน้ําประปาและบรกิารอืน่ๆ จากสาํนกังานประปา

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 45,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าของสาํนกังาน และอาคารสถานทีต่างๆ

คาไฟฟ า จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ หมกึคอมพวิเตอร ผาหมกึ จอคอมพวิเตอร
อุปกรณตางๆ เป็นตน

วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 40,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือฟิลม ลางอดัขยายรปู กระดาษเขยีนโปสเตอร ฯลฯ

วสัดโุฆษณาและเผยแพร จาํนวน 3,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือพนัธุไมตางๆ กระถาง ดนิ ป ุย คราด
มีดดายหญา ฯลฯ

วสัดกุารเกษตร จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือน้ํามนัเบนซนิ ดเีซล น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ ทีใ่ชใน
การปฏบิตัริาชการของ อบต. และคาวสัดเุช้ือเพลงิทีจ่ายสนบัสนุน
ใหแกเครือ่งจกัรกลของหนวยงานตางๆ ทีข่อมาใชในราชการ
ในการจดับรกิารสาธารณะใหแกประชาชน และจายสนบัสนุนให
หนวยงานและกลุมองคกรตางๆ ในการปฏบิตัหินาทีอ่นัเป็นประโยชน
แก อบต. เชน คาน้ํามนัของรถสายตรวจในการดแูลป องกนัปญัหา
ยาเสพตดิ และความปลอดภยัในชีวติและทรพัยสนิของประชาชนใน
เขต อบต.

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 400,000 บาท
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เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน และเงนิอืน่ๆ ทีม่ีสทิธิ
ใหแกพนกังานสวนตาํบล

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,502,000 บาท

- คาจางทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั ประเมนิผล หรือพฒันาระบบตางๆ
ซึง่มใิชเพือ่การจดัหาหรือปรบัปรุง ครุภณัฑทีด่นิ และ/หรือสิง่กอสราง
จาํนวน 20,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจางองคกร สถาบนัหรือบุคคลทีเ่ป็นกลาง
ในการสาํรวจความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบรกิารของ อบต.

รายจายอืน่ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินงานตางๆ เกีย่วกบัการจดัทาํแผน
พฒันา อบต.

โครงการจดัทาํแผนพฒันา อบต. จาํนวน 15,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- โครงการพฒันาศนูยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ระดบัอาํเภอและศนูยประสานงาน
องคกรปกครองสวนทองถิน่ อาํเภอบานแหลม จาํนวน 18,000 บาท
เพือ่จายสนบัสนุนเป็นคาใชจายตางๆ ใหแกองคการบรหิารสวน
ตาํบลบานแหลมโดยจะดาํเนินการได ก็ตอเมือ่ไดรบัความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแก อปท.ระดบั
จงัหวดัเพชรบุรี

เงนิอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 18,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาซอมแซม ปรบัปรงุ บาํรุงรกัษาทีด่นิและสิง่กอสรางตางๆ
เชน อาคาร, ศาลากลาง หมูบาน, สะพาน, รางระบายน้ํา ฯลฯ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง จาํนวน 30,000 บาท
คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษา ปรบัปรงุ ซอมแซม ครุภณัฑตางๆ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คอมพวิเตอร ชุดกระจายเสียง
ทางไกลอตัโนมตัิ รถยนต ฯลฯ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครภุณัฑ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอรโนคบุค สาํหรบังานสาํนกังาน
จาํนวน 1 เครือ่ง โดยมีลกัษณะพ้ืนฐานตามเกณฑราคากลาง
ของกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่
สาร

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุค จาํนวน 17,000 บาท
ครุภณัฑคอมพวิเตอร
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เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการปฏบิตังิาน เชน คาใชจายในการ
จดังาน จดันิทรรศการ ประกวด การแขงขนั คาใชจายในการฝึกอบรม
และสมัมนา คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร เชน คาเบี้ยเดนิทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั
คาบรกิารจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง คาผานทางพเิศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบนิ คาลงทะเบียนตางๆ
คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวลั หรือเงนิรางวลั คาพวงมาลยั
ชอดอกไม พวงมาลา คาชดใชความเสียหายหรือ คาสนิไหมทดแทน
และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของในการปฏบิตังิาน ฯลฯ

คาใชจายในการปฏบิตังิานของ อบต. จาํนวน 40,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

-เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ เชน คาจางเหมาบรกิาร คาถายเอกสาร
คาโฆษณาและเผยแพรทางวทิยแุละสิง่พมิพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ
คาจดัทาํประกนัภยัรถยนต คากาํจดัสิง่ปฏกูิล คาเชาทรพัยสนิ
คาซกัฟอก คาตดิต ัง้ไฟฟ า คาตดิต ัง้ประปา คาตดิต ัง้โทรศพัท
และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของในการปฏบิตังิาน ฯลฯ

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรใหแก ผบูรหิาร พนกังาน
สวนตาํบล ลูกจางประจาํ และผมูีสทิธิ

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 15,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิคาเชาบาน ใหแกพนกังานสวนตาํบลและผมูีสทิธิ

คาเชาบาน จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนกังานสวนตาํบล ลูกจางประจาํ พนกังานจางและผมูีสทิธิ

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเบี้ยประชุม ใหแก คณะกรรมการและผมูีสทิธไิดรบัในการ
ประชุม

คาเบี้ยประชุม จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผปูฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน แก อบต.
ตามทีไ่ด รบัมอบหมาย และจายเป็นเงนิประโยชนตอบแทนอืน่
สาํหรบัพนกังาน ลูกจาง และผมูีสทิธเิป็นกรณีพเิศษ

คาตอบแทนผปูฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆ และเงนิคาตอบแทนพเิศษของพนกังานจาง

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 24,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืน คาจางและเงนิอืน่ๆตามสทิธขิองพนกังานจางทีม่อียู
ในสงักดั

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 117,500 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนง และคาตอบแทนพเิศษของ
ผอูาํนวยการกองคลงั และผมูีสทิธทิีจ่ะไดรบัตามระเบียบ
ทีก่าํหนด

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆและเป็นเงนิคาตอบแทนพเิศษของพนกังานสวน
ตาํบล

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 10,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษา ปรบัปรงุ ซอมแซม ครุภณัฑตางๆ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครภุณัฑ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่เป็นคาจดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ า จาํนวน 1 เครือ่ง มีกาํลงัไฟ
ดานนอกไมนอยกวา 800 วตัต สามารถสาํรองไฟฟ าไดไมนอย
กวา 15 นาที โดยมีลกัษณะพ้ืนฐานตามเกณฑราคากลางของ
กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร

เครือ่งสาํรองไฟฟ า จาํนวน 3,100 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งพมิพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดาํ
แบบ Network แบบที่ 1 (35 หนา/นาท)ี จาํนวน 1 เครือ่ง
โดยมีลกัษณะพ้ืนฐานตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย
หรือกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร pc (สาํหรบัประมวลผล
แบบที่ 2) จาํนวน 1 เครือ่ง โดยมีลกัษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ
ราคากลางของกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

เครือ่งคอมพวิเตอร จาํนวน 30,000 บาท
ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ หมกึพมิพคอมพวิเตอร ผาหมกึ และอปุกรณตางๆ

วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือแบตเตอรีกลองถายรูป
ลางอดัขยายรปู กระดาษเขยีนโปสเตอร ฯลฯ

วสัดโุฆษณาและเผยแพร จาํนวน 3,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือน้ํามนัเบนซนิ ดเีซล น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ
ทีใ่ชในการปฏบิตัริาชการของ อบต.

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 8,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ จดัซ้ือ วสัดยุานพาหนะขนสงตางๆ เชน
ยางนอก ยางใน หวัเทยีน ฯลฯ

วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 3,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดเุครือ่งใชตางๆ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ฯลฯ
และวสัดทุีค่งทนถาวรแตไมจดัเป็นครุภณัฑ เชน โตะ เกาอี้ ฯลฯ

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและซอมแซมทรพัยสนิ เพือ่ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายตางๆ ในการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิ
ใหการดาํเนินการจดัเก็บภาษีเป็นไปตามเป าหมาย และกอใหเกดิ
ประโยชนกบัหนวยงาน ในดานการพฒันาทองถิน่ฯลฯ

โครงการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิ จาํนวน 300,000 บาท
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เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆ และเป็นเงนิคาตอบแทนพเิศษ
ของพนกังานสวนตาํบล

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี
และเงนิอืน่ๆ ตามสทิธิ ใหแกพนกังานสวนตาํบล

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดอุืน่ๆ ทีใ่ชในการปฏบิตังิาน อปพร. เชน แผงก ัน้
รถ ฯลฯ

วสัดอุืน่ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือชุดปฏบิตังิานตางๆ ใหแก อปพร. และผปูฏบิตังิาน
ในการป องกนั และบรรเทาสาธารณภยั

วสัดเุครือ่งแตงกาย จาํนวน 80,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาวสัดไุฟฟ าและวทิยุตางๆ เชน ไฟสปอรตไลท ฯลฯ

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดัฝึกอบรม อปพร.และผเูกีย่วของ
ใหมีประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
และการดแูลรกัษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภยั
ใหแกประชาชน

โครงการฝึกอบรม อปพร. จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการดาํเนินกจิกรรมในการป องกนั
และลดอบุตัภิยัทางถนนในวนัเทศกาลสาํคญัตางๆ และในกรณีอืน่ๆ
ทีอ่าจเกดิอุบตัเิหตบุนทางถนน เชน เทศกาลวนัขึน้ปีใหม
เทศกาลวนัสงกานต ฯลฯ

โครงการป องกนัและลดอบุตัภิยัทางถนน จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ คาตอบแทน
และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ ใหแก อปพร. และเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ
ในการปฏบิตังิานป องกนับรรเทาสาธารณภยั การรกัษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภยัของประชาชน

โครงการป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และความสงบเรียบรอยในชุมชน จาํนวน 30,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนของ อปพร. และเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของในการ
ปฏบิตังิานป องกนับรรเทาสาธารณภยัการรกัษาความสงบเรียบรอย
และความปลอดภยัของประชาชน การป องกนัดแูลปญัหายาเสพตดิ
และความสงบเรียบรอยในชุมชนและงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของและ
เป็นคาตอบแทนตางๆ ใหแกผมูีสทิธิ

คาตอบแทนผปูฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 30,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาซอมแซม ปรบัปรงุ บาํรุงรกัษาทีด่นิและสิง่กอสรางตางๆ
เชน อาคาร ศนูยพฒันาเด็กเล็ก

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง จาํนวน 150,000 บาท
คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการปฏบิตังิาน เชน คาใชจายใน
การจดังาน จดันิทรรศการ ประกวด การแขงขนั คาใชจายใน
การแขงขนักีฬานกัเรียนเยาวชนและประชาชน คาใชจายในการ
ฝึกอบรม และสมัมนา คาใชจายในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร เชน คาเบี้ยเดนิทาง
คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั คาบรกิารจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทาง คาผานทางพเิศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบนิ
คาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวลั หรือ
เงนิรางวลั คาพวงมาลยั ชอดอกไม พวงมาลา คาชดใชความ
เสียหายหรือ คาสนิไหมทดแทน คาพฒันาการศกึษาของครู
และผดด. และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของในการปฏบิตังิาน ฯลฯ

คาใชจายในการปฏบิตังิานของ อบต. จาํนวน 50,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ เชน คาจางเหมาบรกิาร คาถายเอกสาร
คาโฆษณาและเผยแพรทางวทิยแุละสิง่พมิพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ
คาจดัทาํประกนัภยัรถยนต คากาํจดัสิง่ปฏกูิล คาเชาทรพัยสนิ
คาซกัฟอก คาตดิต ัง้ไฟฟ า คาตดิต ัง้ประปา คาตดิต ัง้โทรศพัท
และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของในการปฏบิตังิาน ฯลฯ

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆ และเงนิคาตอบแทนพเิศษของพนกังานจาง

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืน คาจางและเงนิอืน่ๆ ทีม่ีสทิธขิองพนกังานจางทีม่ี
อยใูนสงักดั

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 110,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดกุารศกึษา อุปกรณการเรียนการสอนตางๆ
เชน หนงัสือเรียน สมุดดนิสอ ปากกา ฯลฯ

วสัดกุารศกึษา จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ืออาหารเสรมิ(นม) ใหแกเด็กในศนูยพฒันาเด็กเล็ก
และนกัเรียนในโรงเรียนในพ้ืนที่ อบต.

คาอาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 852,700 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดักจิกรรมวนัเด็กแหงชาติ

โครงการจดังานวนัเด็ก จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดักจิกรรมในวนัสาํคญัตางๆ
ในศนูยพฒันาเด็กเล็กของ อบต.

คาใชจายในการจดักจิกรรมเน่ืองในวนัสาํคญัตางๆ จาํนวน 10,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- คาอาหารกลางวนัศนูยพฒันาเด็กเล็กบานดอนวดั หมูที่ 6
จาํนวน 128,800 บาท
เพือ่จายจดัสรรเป็นคาอาหารกลางวนัสาํหรบัเด็กในศนูยพฒันาเด็กเล็ก หมู
ที่ 6
- คาอาหารกลางวนัศนูยพฒันาเด็กเล็กบานสามคัคี หมูที่ 10
จาํนวน 190,400 บาท
เพือ่จายจดัสรรเป็นคาอาหารกลางวนัสาํหรบัเด็กในศนูยพฒันาเด็กเล็ก หมู
ที่ 10
- คาอาหารกลางวนัศนูยพฒันาเด็กเล็กบานดอนผงิแดด
จาํนวน 112,000 บาท
เพือ่จายจดัสรรเป็นคาอาหารกลางวนัสาํหรบัเด็กในศนูยพฒันาเด็กเล็ก
วดัดอนผงิแดด

โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 431,200 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
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เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปีและเงนิอืน่ๆ
ทีม่ีสทิธใิหแกพนกังานสวนตาํบล

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 622,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเสือ้ กางเกง หนากาก ฯลฯ ใหแกเจาหนาที่
ในการปฏบิตังิาน

วสัดเุครือ่งแตงกาย จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ํายาเคมีพนกาํจดัยุง คายาวคัซีนสุนขั คาวสัดุ
ตรวจสอบสารยาเสพตดิ และเวชภณัฑตางๆ

วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดักจิกรรม การประชุม
การอบรมช้ีแจง ใหความรูดานโภชนาการเกลือไอโอดนี
ใหทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของไดใหความสาํคญั ในการบรโิภคเกลอื
ไอโอดนี ตามนโยบายรฐับาล

โครงการหมูบานไอโอดนี จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรูในเรือ่งการป องกนั
และแกไขปญัหาโรคเอดส

โครงการปั้องกนัและแกไขปญัหาโรคเอดส จาํนวน 20,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- โครงการอาหารกลางวนั จาํนวน 700,000 บาท
เพือ่จายสนบัสนุน เป็นคาอาหารกลางวนั ใหแกเด็กนกัเรียน
โรงเรียนวดับางขนุไทร

- โครงการการใหบรกิารอาหารกลางวนันกัเรยีน จาํนวน 608,000 บาท
เพือ่จายสนบัสนุน เป็นคาอาหารกลางวนั ใหแกเด็กนกัเรียน
โรงเรียนวดัดอนผงิแดด
- โครงการจดัจางครูสอนคอมพวิเตอร จาํนวน 100,000 บาท
เพือ่จายสนบัสนุนเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดัจางครูสอนคอมพวิเตอร
เพือ่พฒันาทกัษะการเรียนรูคอมพวิเตอร ใหแกโรงเรียนวดับางขนุไทร
- โครงการจดัจางครูทาํการสอนคอมพวิเตอรเพือ่การ
ศกึษา จาํนวน 78,000 บาท
เพือ่จายสนบัสนุนเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดัจางครูสอนคอมพวิเตอร
เพือ่พฒันาทกัษะการเรียนรูคอมพวิเตอร ใหแกโรงเรียนวดัดอนผงิแดด
- โครงการจางครูสอนนาฏศลิป จาํนวน 22,000 บาท
เพือ่จายสนบัสนุนเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดัจางครูสอนนาฏศลิป
เพือ่สงเสรมิทกัษะดานนาฏศลิป ใหแกโรงเรียนวดัดอนผงิแดด

เงนิอุดหนุนสวนราชการ จาํนวน 1,508,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและซอมแซมทรพัยสนิ เพือ่ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คอมพวิเตอร ฯลฯ

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการปฏบิตังิาน เชน คาใชจายในการ
จดังาน จดันิทรรศการ ประกวดการแขงขนั คาใชจายในการฝึกอบรม
และสมัมนา คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัรเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คาพาหนะ
คาเชาทีพ่กั คาบรกิารจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ
คาธรรมเนียมในการใช สนามบนิ คาลงทะเบียนตางๆ คา
เบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวลัหรือเงนิรางวลัคาพวงมาลยั
ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา คาชดใชความเสียหาย
หรือคาสนิไหมทดแทน และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ

คาใชจายในการปฏบิตังิานของ อบต. จาํนวน 50,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ เชน คาจางเหมาบรกิาร คาถายเอกสาร
คาโฆษณาและเผยแพรทางวทิยุ และสิง่พมิพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ
คาจดัทาํประกนัภยัรถยนต คากาํจดัสิง่ปฏกูิล คาเชาทรพัยสนิ
คาซกัฟอก คาตดิต ัง้ไฟฟ า คาตดิต ัง้ประปา คาตดิต ัง้โทรศพัท
และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของในการปฏบิตังิาน ฯลฯ

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร ใหแก พนกังานสวนตาํบล
ลูกจางประจาํและผมูีสทิธิ

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 45,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิคาเชาบาน ใหแกพนกังานสวนตาํบลและผมูีสทิธิ

คาเชาบาน จาํนวน 72,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนกังานสวนตาํบล ลูกจางประจาํ พนกังานจางและผมูีสทิธิ

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 8,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการ และผมูีสทิธไิดรบัในการ
ประชุม

คาเบี้ยประชุม จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผปูฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก อบต.
ตามทีไ่ดรบัมอบหมาย และจายเป็นเงนิประโยชนตอบแทนอืน่สาํหรบั
พนกังาน ลูกจาง และผมูีสทิธเิป็นกรณีพเิศษ

คาตอบแทนผปูฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืน คาจาง และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนคาจาง
และเงนิอืน่ๆ ตามสทิธขิองลูกจางประจาํในสงักดั

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 215,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนง และคาตอบแทนพเิศษของ
ผอูาํนวยการกองสวสัดกิารสงัคม และผมูีสทิธทิีจ่ะไดรบั
ตามระเบียบทีก่าํหนด

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 42,000 บาท
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เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนคาจางและเงนิอืน่ๆ ตามสทิธขิองพนกังานจาง
ทีม่ีอยใูนสงักดั

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 147,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนง และคาตอบแทนพเิศษของ
ผอูาํนวยการกองชาง และผมูีสทิธทิีจ่ะไดรบัตามระเบียบทีก่าํหนด

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี และเงนิอืน่ๆ
ตามสทิธใิหแก พนกังานสวนตาํบล

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 855,600 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือดนิ หนิคลุก ซีเมนต ไมตางๆ และวสัดกุอสราง
อืน่ๆ ทีใ่ชในการซอมแซมปรบัปรุงบานผยูากไรและใชในการ
ปฏบิตังิานของ อบต.

วสัดกุอสราง จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดักจิกรรมของสภาเด็ก เชน
การประชุม การอบรม การศกึษาดงูานหรือการบาํเพ็ญประโยชน
เพือ่สวนรวม

โครงการสงเสรมิบทบาทสภาเด็กและเยาวชน จาํนวน 70,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ เชน คาจางเหมาบรกิาร คาถายเอกสาร
คาโฆษณาเผยแพรทางวทิยุ และสิง่พมิพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ
คาจดัทาํประกนัภยัรถยนต คากาํจดัสิง่ปฏกูิล คาเชาทรพัยสนิ
คาซกัฟอก คาตดิต ัง้ไฟฟ า คาตดิต ัง้ประปา คาตดิต ัง้โทรศพัท
และคาใชจายอืน่ๆ ทีใ่ชในการปฏบิตังิาน ฯลฯ

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษา ปรบัปรงุ ซอมแซม ครุภณัฑตางๆ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คอมพวิเตอร ฯลฯ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครภุณัฑ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่เป็นคาจดัซ้ือ หมกึพมิพคอมพวิเตอร ผาหมกึ อุปกรณตางๆ ฯลฯ

วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือน้ํามนัเบนซนิ ดเีซล น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ ทีใ่ชในการ
ปฏบิตัริาชการของ อบต.

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดเุครือ่งใชตางๆ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ฯลฯ
และวสัดทุีค่งทนถาวรแตไมจดัเป็นครุภณัฑ

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือแบตเตอรีก่ลองถายรูป ลางอดัขยายรปู กระดาษเขยีน
โปสเตอร

วสัดโุฆษณาและเผยแพร จาํนวน 3,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาวสัดุ เครือ่งใชตางๆ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ฯลฯ

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษา คาซอมแซมครุภณัฑ ทีด่นิและสิง่กอสราง
และทรพัยสนิตางๆ เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายตางๆ ในการปฏบิตังิาน เชน คาใชจายในการจดังาน
จดันิทรรศการ ประกวด การแขงขนั คาใชจายในการฝึกอบรม และ
สมัมนา คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และ
นอกราชอาณาจกัร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั
คาบรกิารจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานมา คาผานทางพเิศษ
คาธรรมเนียมในการ ใชสนามบนิ คาลงทะเบียนตางๆ คา
เบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวลั หรือเงนิรางวลั คาพวงมาลยั
ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา คาชดใชความเสียหาย
หรือคาสนิไหมทดแทน และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของใน
การปฏบิตังิาน

คาใชจายในการปฏบิตังิานของ อบต. จาํนวน 30,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาใชสอยตางๆ เชน คาจางเหมาบรกิาร คาถายเอกสาร
คาโฆษณา และเผยแพรทางวทิยแุละสิง่พมิพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ
คาจดัทาํประกนัภยัรถยนต คากาํจดัสิง่ปฏกูิล คาเชาทรพัยสนิ
คาซกัฟอก คาตดิต ัง้ไฟฟ า คาตดิต ัง้ประปา คาตดิต ัง้โทรศพัท
และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของในการปฏบิตังิาน ฯลฯ

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร ใหแกพนกังานสวนตาํบล
ลูกจางประจาํ และผมูีสทิธิ

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 50,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิคาเชาบาน ใหแกพนกังานสวนตาํบล และผมูีสทิธิ

คาเชาบาน จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแก
พนกังานสวนตาํบล ลูกจางประจาํ พนกังานจางและผมูีสทิธิ

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเบี้ยประชุม ใหแกคณะกรรมการและผมูีสทิธไิดรบั
ในการประชุม

คาเบี้ยประชุม จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผปูฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก อบต.
ตามทีไ่ดรบัมอบหมาย และจายเป็นเงนิประโยชนตอบแทนอืน่สาํหรบั
พนกังาน ลูกจาง และผมูีสทิธเิป็นกรณีพเิศษ

คาตอบแทนผปูฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆ และเงนิคาตอบแทนพเิศษของพนกังานจาง

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 15,500 บาท
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เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือป ายจราจร ป ายเตอืน ป ายตางๆ กระจกทางโคง ฯลฯ

วสัดอุืน่ จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือน้ํามนัเบนซนิ ดเีซล น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ เพือ่ใช
ในการปฏบิตังิานของ อบต. และเครือ่งจกัรกลของหนวยงานหรอื
องคกรตางๆ ทีข่อมาใชราชการในการบรกิารสาธารณะ ใหแก ประชาชน

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 200,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือแบตเตอรี่ น้ํามนัเบรค ยางนอก ยางใน ฯลฯ

วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ ดนิ หนิคลุก ลูกรงัในการปรบัปรุงซอมแซม
ถนนสายตางๆ และจดัซ้ือวสัดกุอสรางอืน่ๆ เชน ปูนซีเมนต ไมตางๆ ฯลฯ

วสัดกุอสราง จาํนวน 439,300 บาท
เพือ่จายเป็นคาวสัดไุฟฟ าและวทิยุ เชน หลอดไฟฟ า สายไฟ ฯลฯ

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 140,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาซอมแซมครุภณัฑทีด่นิและสิง่กอสราง
และทรพัยสนิตางๆ เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชสอยตางๆ เชน คาจางเหมาบรกิาร คาถายเอกสาร
คาจางเหมาเครือ่งจกัร คาโฆษณาและเผยแพรทางวทิยแุละสิง่พมิพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาจดัทาํประกนัภยัรถยนต คากาํจดั
สิง่ปฏกูิล คาเชาทรพัยสนิ คาซกัฟอก คาตดิต ัง้ไฟฟ า คาตดิต ัง้ประปา
คาตดิต ัง้โทรศพัท และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของในการปฏบิตังิาน ฯลฯ

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 250,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษา ปรบัปรุงและซอมแซมครุภณัฑตางๆ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครภุณัฑ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือรถจกัรยานยนต ขนาดไมตํ่ากวา 120 ซีซี.
จาํนวน 1 คนั กรณีมีขนาดตํ่ากวาซีซีทีก่าํหนดไวไมเกนิ 5 ซีซี.
หรือขนาดเกนิกวาซีซีทีก่าํหนดไมเกนิ 5 ซีซี ถือเป็น
รถจกัรยานยนตตามขนาดซีซีทีก่าํหนดไว

คารถจกัรยานยนต จาํนวน 52,000 บาท
ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือหมกึพมิพคอมพวิเตอร ผาหมกึ อุปกรณตางๆ

วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 20,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือถงัขยะในการจดัเก็บขยะในพ้ืนที่

วสัดงุานบานงานครวั จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการนําขยะไปทิง้ยงัสถานทีบ่อขยะของ
หนวยงาน/องคกรทีอ่นุญาตตามอตัราการเรียกเก็บของหนวยงาน
ทีอ่นุญาตให อบต.นําขยะไปทิง้

คาใชจายคาทิง้ขยะ จาํนวน 350,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่และเงนิตอบแทนพเิศษของพนกังานจาง

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 108,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนคาจาง และเงนิอืน่ๆ ตามสทิธขิองพนกังานจาง
ทีม่ีอยใูนสงักดั

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 1,025,400 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการกจิกรรมปลูกตนไม
ปรบัปรุงภูมทิศัน ตามนโยบายของรฐับาลในการเพิม่พ้ืนทีส่ีเขยีว

โครงการทองถิน่ไทย รวมใจภกัดิ ์รกัษาพ้ืนทีส่ีเขยีว จาํนวน 15,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เทคอนกรีต กวาง 3.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนทีเ่ทคอนกรีตถนนไมนอยกวา 78.00 ตารางเมตร
รายละเอยีดตามแบบ อบต.กาํหนด

โครงการปรบัปรุงเสรมิถนน ค.ส.ล. หมูที ่10 ซอย 4 จาํนวน 41,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทีด่นิและสิง่กอสรางตางๆ
เชน ถนน สะพาน รางระบายน้ํา ฯลฯ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง จาํนวน 100,000 บาท
คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

กอสรางรางระบายน้ํากวาง 0.20 เมตร ลกึ 0.30 เมตร ยาว 22.00
เมตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.กาํหนด

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. หมูที ่3 ซอย 7 จาํนวน 28,000 บาท

กอสรางรางระบายน้ํา กวาง 0.30 เมตร ลกึ 0.40 เมตร ยาว 70.00
เมตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.กาํหนด

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. หมทูี ่1 หนาบานนางกลอง ดวงภูมิ
เนตร - บานนางวมิลรตัน จริพงษวชัรกร จาํนวน 164,000 บาท

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค
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เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการฝึกอบรม การศกึษาดงูาน
การสงเสรมิอาชีพเพือ่เพิม่รายไดใหแกประชาชน

โครงการสงเสรมิอาชีพและเพิม่รายไดใหกบัประชาชน จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการประชุม อบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน
และการจดักจิกรรมตางๆ ทีเ่กีย่วของ

โครงการลอมร ัว้รกัพทิกัษสิง่แวดลอม จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดักจิกรรม เชน ดานดนตรี
ดานศลิปะ จดันิทรรศการ ฯลฯ และคาใชจายทีเ่กีย่วของ เพือ่
ปลูกฝงัจติสาํนึก และคานิยมทีด่ใีหเด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพตดิ

โครงการลดอบายมุข สรางสขุใหสงัคม จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการประชุม อบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน
และการจดักจิกรรมตางๆ ของ อสม. และผเูกีย่วของ

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและพฒันาศกัยภาพ อสม. จาํนวน 215,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดักจิกรรมตางๆ ใหแกผสููงอายุ
ในตาํบลบางขนุไทร

โครงการพฒันาคณุภาพชีวติผสููงอายุ จาํนวน 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดัอบรม ฝึกปฏบิตัจิรงิ การศกึษา
ดงูานการดาํเนินชีวติ ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

โครงการปราชญนอยคนืถิน่ จาํนวน 95,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดักจิกรรมเชดิชูสถาบนั
พระมหากษตัรยิใหเป็นทีย่กยองตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

โครงการปกป องสถาบนัสาํคญัของชาติ จาํนวน 25,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการฝึกอบรม และการสาธติการดาํเนิน
กจิกรรมในการใหความรูแกประชาชน นําไปดาํเนินการเพือ่ลดคา
ใชจายในครวัเรือน และมีสวนรวมในการรกัษาสิง่แวดลอมและแกไข
ปญัหามลพษิในชุมชน

โครงการเตาเผาขยะไรควนั จาํนวน 35,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดัประชุม อบรมใหความรู และ
ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน เชือ่มโยงเครือขาย ยตุธิรรม
ชุมชนในตาํบล เพือ่แกไขปญัหาในเรือ่งสทิธแิละไกลเกลีย่ขอพพิาท

โครงการคมุครองสทิธแิละชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน จาํนวน 20,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือถุงมอื เสื้อ รองเทา ฯลฯ ใหแกลูกจาง
พนกังานจางและบุคลากร อบต. ในการใชปฏบิตังิาน

วสัดเุครือ่งแตงกาย จาํนวน 10,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดอุุปกรณกีฬาตางๆ เชน ลูกฟุตบอล ตะกรอ
วอลเลยบอล ฯลฯ ใหเยาวชน ไดใชเลนออกกาํลงักาย ใชเวลาวาง
ใหเกดิประโยชน ไมยงุเกีย่วกบัยาเสพตดิ

วสัดกีุฬา จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดัการแขงขนักีฬาของ ของศนูย
พฒันาเด็กเล็ก เพือ่สงเสรมิกจิกรรมและการพฒันาการทางดานรางกาย
อารมณ สงัคม และสตปิญัญาแกเด็กๆ ในศนูยพฒันาเด็กเล็ก

โครงการจดัการแขงขนักีฬาศนูยพฒันาเด็กเล็กสมัพนัธ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดัการแขงขนักีฬาของ อบต. เชน
วสัดอุุปกรณคาตอบแทนกรรมการตดัสนิ คาเชาเครือ่งเสียง ฯลฯ
เพือ่สนบัสนุนใหเด็กๆ เยาวชนและประชาชนเลนกีฬาหางไกล
ยาเสพตดิ และคาใชจายตางๆ ในการจดัสงนกักีฬาไปรวม
การแขงขนัในโอกาสตางๆ

โครงการจดัการแขงขนักีฬา อบต. จาํนวน 130,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- โครงการอนุรกัษทรพัยากรชายฝั่งและแหลงหอยแครง
จาํนวน 100,000 บาท
เพือ่จายสนบัสนุนเป็นคาใชจายตางๆ ในการออกตรวจ
เฝ าระวงัคมุครองทรพัยากรชายฝั่ง และแหลงหอยแครง
ไมใหถูกทาํลาย ใหแก กลุมอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ
ทางทะเล ตาํบลบางขนุไทร

เงนิอุดหนุนเอกชน จาํนวน 100,000 บาท

- โครงการกจิกรรมวนัตอตานยาเสพตดิ ประจาํ
ปี 2559 จาํนวน 8,000 บาท
เพือ่จายสนบัสนุนเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดักจิกรรม ใหแก
ศูนยปฏบิตักิารตอสูเพือ่เอาชนะยาเสพตดิ อาํเภอบานแหลม
โดยจะดาํเนินการไดตอเมือ่ไดรบัความเห็นชอบจากคณะอนุ
กรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแก อปท.ระดบัจงัหวดั

- โครงการทบทวนผปูระสานพลงัแผนดนิ จาํนวน 20,000 บาท
เพือ่จายสนบัสนุนเป็นคาใชจายตางๆ ในการอบรมทบทวน
และปฏบิตัภิารกจิของผปูระสานพลงัแผนดนิ ใหแกศนูยปฏบิตักิาร
ตอสูเพือ่เอาชนะยาเสพตดิ อาํเภอบานแหลม โดยจะดาํเนินการ
ไดตอเมือ่ไดรบัความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการ
การกระจายอาํนาจใหแก อปท.ระดบัจงัหวดั

- โครงการจดัระเบียบสงัคมบูรณาการ จาํนวน 5,000 บาท
เพือ่จายสนบัสนุนเป็นคาใชจายในการปฏบิตัภิารกจิการจดัระเบยีบ
สงัคม ป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิ จดัระเบียบสงัคมของ
สถานประกอบการปลอดยาเสพตดิ ใหแก ทีท่าํการปกครองอาํเภอ
บานแหลม โดยจะดาํเนินการไดตอเมือ่ไดรบัความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแก
อปท.ระดบัจงัหวดั

เงนิอุดหนุนสวนราชการ จาํนวน 33,000 บาท
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- โครงการจดักจิกรรมรวมงานพระนครครีีเมืองเพชร คร ัง้
ที่ 30 จาํนวน 30,000 บาท
เพือ่จายสนบัสนุนเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดักจิกรรมรวมงาน
พระนครครีี ใหแกทีท่าํการปกครองอาํเภอบานแหลม โดยจะ
ดาํเนินการไดตอเมือ่ ไดรบัการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแก อปท. ระดบัจงัหวดั

- โครงการจดังาน "เปิดโลกทะเลโคลน" คร ัง้ที7่ อาํเภอบานแหลม
ประจาํปี 2559 จาํนวน 50,000 บาท
เพือ่จายสนบัสนุนเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดังาน ใหแก
ทีท่าํการปกครองอาํเภอบานแหลม โดยจะดาํเนินการไดตอเมือ่
ไดรบัการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจาย
อาํนาจ ใหแก อปท.ระดบัจงัหวดั

เงนิอุดหนุนสวนราชการ จาํนวน 80,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดัประกวดรองเพลงลูกทงุ
เพือ่นุรกัษรกัษาวฒันธรรมเพลงไทย

- โครงการประกวดรองเพลงลูกทงุ จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดักจิกรรมประกวด เชน
การประกวดตอบคาํถาม ดานการศาสนา การอานสุนทรพจน
บทความทางศาสนาและกจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ

- โครงการประกวดกจิกรรมดานศาสนา วฒันธรรม และประเพณี จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจาย ในการจดักจิกรรมรดน้ําดาํหวัผสููงอายุและ
กจิกรรมอืน่ๆ เน่ืองในงานเทศกาลวนัสงกรานตในแตละหมูบาน
และของตาํบล

- โครงการจดังานประเพณีสงกรานตรดน้ําดาํหวัผสููงอายุ จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดักจิกรรมแหเทยีนเขาพรรษา
เชน คาตกแตงขบวนแห ในการนําเทยีนพรรษาไปถวายตามวดัตางๆ
และเป็นการสงเสรมิความรูใหแกประชาชนไดรถูงึ วฒันธรรมประเพณี
ทีไ่ดยดึถือ ปฏบิตัสิืบตอกนัมาในวนัเขาพรรษา

- โครงการจดักจิกรรมแหเทยีนเขาพรรษา จาํนวน 20,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- โครงการกีฬาหมูบานตานยาเสพตดิ หมูที่ 4 จาํนวน 20,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดัการแขงขนักีฬาในหมูบาน
เชน ถวยรางวลั คาตอบแทนกรรมการ ฯลฯ
ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4

- โครงการกีฬาตานยาเสพตดิ หมูที่ 5 จาํนวน 20,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจดัการแขงขนักีฬาในหมูบาน
เชน ถวยรางวลั คาตอบแทนกรรมการ ฯลฯ
ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5

เงนิอุดหนุนเอกชน จาํนวน 40,000 บาท
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เพือ่จายเป็นเงนิสบทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบ
ท.)

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) จาํนวน 166,300 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามขอผกูพนัตางๆ เชน เงนิสมทบกองทนุ
หลกัประกนัสุขภาพ เงนิสมทบกองทนุสวสัดกิารชุมชน และเงนิ
สาํหรบัทนุการศกึษาปรญิญาตรี และปรญิญาโทและคาใชจายอืน่ๆ
ทีเ่กีย่วของ

รายจายตามขอผกูพนั จาํนวน 400,000 บาท

เพือ่ใชจายในกรณีจาํเป็น เพือ่บรรเทาความเดอืดรอนของประชาชน
หรือในกรณี ไวใชจายในกจิการทีไ่มสามารถคาดการณไวไดลวงหนา

สาํรองจาย จาํนวน 300,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือเบี้ยยงัชีพผปู วยเอดส

เบี้ยยงัชีพผปู วยเอดส จาํนวน 350,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือเบี้ยยงัชีพแกคนพกิาร

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร จาํนวน 100,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือเบี้ยยงัชีพผสููงอายุ

เบี้ยยงัชีพผสููงอายุ จาํนวน 150,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมของพนกังานจาง

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม จาํนวน 150,000 บาท

- โครงการอสิลามศกึษา จาํนวน 18,000 บาท
เพือ่จายสนบัสนุนเป็นคาใชจายตางๆ สาํหรบัการจดัการเรียน
การสอน การอบรมดานศาสนา ฯลฯ ใหแกมสัยดิดารุลอบิาดะห

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน จาํนวน 18,000 บาท


