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ส่วนที ่1 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก 

อำเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 
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คำแถลงงบประมาณ 
 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 
              
ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลบางขันแตก       

 
              บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จะได้เสนอร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกอีกคร้ังหนึ่ง ฉะน้ัน  
ในโอกาสน้ี  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน 
ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563 ดังต่อไปน้ี   

1. สถานะการคลัง    
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

                    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังน้ี     

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 128,294,457.22 บาท     
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 69,297,703.63 บาท     
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 26,867,228.08 บาท     
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ  
รวม 0.00 บาท     
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จำนวน 16 โครงการ  
รวม 13,637,823.07 บาท    

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท   
2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วนัที ่15 กรกฎาคม พ.ศ.2562    

(1) รายรับจริง จำนวน 45,988,862.65 บาท ประกอบด้วย     
หมวดภาษีอากร จำนวน 2,280,581.77 บาท    
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จำนวน 441,199.20 บาท 

   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 947,431.76 บาท    
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จำนวน 227,670.00 บาท 

   
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 64,699.00 บาท    
หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท    
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 19,416,936.92 บาท    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 22,610,344.00 บาท   

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จำนวน                467,770.00  บาท 

  
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 28,912,438.65 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 14,993,395.00 บาท 
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งบบุคลากร จำนวน 6,674,713.00 บาท    
งบดำเนินงาน จำนวน 5,273,480.65 บาท    
งบลงทุน จำนวน 73,000.00 บาท    
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท    
งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,897,850.00 บาท   

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 467,770.00 บาท   
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 731,000.00 บาท   
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
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  คำแถลงงบประมาณ     

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
        

        
  รายรบัจรงิ  

ป ี 2561 
ประมาณการ  

ป ี2562 
ประมาณการ  

ป ี2563 

รายไดจ้ดัเกบ็เอง       
  หมวดภาษีอากร 2,009,198.50 1,920,000.00 2,220,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 535,702.70 573,000.00 577,500.00 
  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 1,017,856.18 830,000.00 1,050,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 237,570.00 380,000.00 240,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,370.00 120,000.00 41,500.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 5,000.00 3,000.00 

รวมรายไดจ้ดัเกบ็เอง 3,801,697.38 3,828,000.00 4,132,000.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่ 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 24,858,893.19 23,172,000.00 24,868,000.00 

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

24,858,893.19 23,172,000.00 24,868,000.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,459,682.00 30,000,000.00 28,000,000.00 

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่ 

26,459,682.00 30,000,000.00 28,000,000.00 

รวม 55,120,272.57 57,000,000.00 57,000,000.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

รายจา่ย รายจา่ยจรงิป ี2561 ประมาณการ ป ี2562 ประมาณการ ป ี2563 

จา่ยจากงบประมาณ       

  งบกลาง 17,297,016.00 21,065,870.00 19,33๐,๔๙๘.00 

  งบบุคลากร 9,347,503.00 14,929,880.00 14,650,460.00 

  งบดำเนินงาน 5,497,997.56 14,885,000.00 13,483,457.00 

  งบลงทุน 250,010.00 3,400,000.00 6,609,000.00 

  งบรายจ่ายอื่น 0.00 40,000.00 40,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 8,060,926.67 2,679,250.00 2,886,๕๘๕.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 40,453,453.23 57,000,000.00 57,000,000.00 

รวม 40,453,453.23 57,000,000.00 57,000,000.00 
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        สว่นที่ 2 

       ขอ้บญัญตัิ 
  

                                  เรือ่ง 
  
  

      งบประมาณรายจ่าย 

     ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

                 ของ     

      องคก์ารบรหิารส่วนตำบลบางขนัแตก 

     อำเภอเมอืงสมทุรสงคราม  จังหวดัสมุทรสงคราม 
 
 
 

 
  
                  บนัทกึหลกัการและเหตผุล     
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ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ด้าน ยอดรวม 

ดา้นบรหิารทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14,561,960 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,081,000 

ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม   

  แผนงานการศึกษา 6,821,437 

  แผนงานสาธารณสุข 2,321,920 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 144,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,43๒,๕๓๐ 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 600,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 584,655 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,414,000 

  แผนงานการเกษตร 100,000 

  แผนงานการพาณิชย ์ 608,000 

ดา้นการดำเนนิงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 19,33๐,๔๙๘.00 

งบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 57,000,000 

 



8 

 

      
รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

         
แผนงานบรหิารงานทั่วไป             
    งาน 

  

งานบรหิารทัว่ไป 
งานวางแผนสถติิ

และวชิาการ 
งานบรหิารงานคลงั รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบบคุลากร 8,813,960 0 0 8,813,960  
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,963,160 0 0 2,963,160  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,850,800 0 0 5,850,800  
งบดำเนนิงาน 4,209,000 0 1,499,000 5,708,000  
    ค่าตอบแทน 624,000 0 218,000 842,000  
    ค่าใช้สอย 2,600,000 0 1,094,000 3,694,000  
    ค่าวัสดุ 475,000 0 167,000 642,000  
    ค่าสาธารณูปโภค 510,000 0 20,000 530,000  
งบรายจา่ยอืน่ 0 40,000 0 40,000  
    รายจ่ายอื่น 0 40,000 0 40,000  

                                 รวม 13,022,960 40,000 1,499,000 14,561,960  
 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน             
    งาน 

  งานปอ้งกันภยัฝา่ย
พลเรอืนและระงบั

อคัคภียั 
รวม 

   

งบ 
       
         

           
งบดำเนนิงาน 586,000 586,000    
    ค่าตอบแทน 80,000 80,000    
    ค่าใช้สอย 340,000 340,000    
    ค่าวัสดุ 166,000 166,000    
งบลงทนุ 495,000 495,000    
    ค่าครุภัณฑ์ 495,000 495,000    
                                รวม 1,081,000 1,081,000    
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แผนงานการศกึษา 
         
    งาน 

  

งานบรหิารทัว่ไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและ

ประถมศกึษา 
รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบบคุลากร 790,920 1,902,060 2,692,980   
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 790,920 1,902,060 2,692,980   
งบดำเนนิงาน 186,000 2,010,457 2,196,457   
    ค่าตอบแทน 66,000 50,000 116,000   
    ค่าใช้สอย 120,000 797,530 917,530   
    ค่าวัสดุ 0 1,114,927 1,114,927   
    ค่าสาธารณูปโภค 0 48,000 48,000   
งบเงนิอดุหนนุ 1,932,000 0 1,932,000   
    เงินอุดหนุน 1,932,000 0 1,932,000   
                                  รวม 2,908,920 3,912,517 6,821,437   
 
แผนงานสาธารณสขุ             
    งาน 

  งานบรหิารทัว่ไป
เกีย่วกบั

สาธารณสขุ 
รวม 

   

งบ 
       
         

           
งบบคุลากร 1,276,920 1,276,920    
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,276,920 1,276,920    
งบดำเนนิงาน 805,000 805,000    
    ค่าใช้สอย 385,000 385,000    
    ค่าวัสดุ 420,000 420,000    
งบเงนิอดุหนนุ 240,000 240,000    
    เงินอุดหนุน 240,000 240,000    
                                  รวม 2,321,920 2,321,920    
 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์             
    งาน 

  งานสวสัดกิาร
สงัคมและสงัคม

สงเคราะห ์
รวม 

   

งบ 
       
         

           
งบดำเนนิงาน 144,000 144,000    
    ค่าตอบแทน 144,000 144,000    
                                  รวม 144,000 144,000    
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แผนงานเคหะและชมุชน 
         
    งาน 

  งานบรหิารทัว่ไป
เกีย่วกบัเคหะและ

ชมุชน 
งานไฟฟา้ถนน 

งานกำจดัขยะมลูฝอย
และสิง่ปฏกิลู 

รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบบคุลากร 1,707,180 159,420 0 1,866,600  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,707,180 159,420 0 1,866,600  
งบดำเนนิงาน 1,223,000 400,000 713,000 2,336,000  
    ค่าตอบแทน 413,000 0 0 413,000  
    ค่าใช้สอย 380,000 200,000 708,000 1,288,000  
    ค่าวัสดุ 430,000 200,000 5,000 635,000  
งบเงนิอดุหนนุ 229,371 0 0 229,371  
    เงินอุดหนุน 229,371 0 0 229,๙๓๐  
                                  รวม 3,159,551 559,420 713,000  4,43๒,๕๓๐  
 
แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน             
    งาน 

  งานบรหิารทัว่ไป
เกีย่วกบัสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน 

งานสง่เสรมิและ
สนบัสนนุความ
เขม้แข็งชมุชน 

รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบดำเนนิงาน 150,000 450,000 600,000   
    ค่าใช้สอย 150,000 450,000 600,000   
                                  รวม 150,000 450,000 600,000   
 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ             
    งาน 

  

งานกฬีาและ
นนัทนาการ 

งานศาสนา
วฒันธรรมทอ้งถิน่ 

รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบดำเนนิงาน 20,000 80,000 100,000   
    ค่าใช้สอย 20,000 80,000 100,000   
งบเงนิอดุหนนุ 65,000 419,655 484,655   
    เงินอุดหนุน 65,000 419,655 484,655   
                                  รวม 85,000 499,655 584,655   
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
         
    งาน 

  

งานกอ่สรา้ง
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

รวม 

   

งบ 
       
         

           
งบดำเนนิงาน 300,000 300,000    
    ค่าใช้สอย 300,000 300,000    
งบลงทนุ 6,114,000 6,114,000    
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,114,000 6,114,000    
                                  รวม 6,414,000 6,414,000    
 
แผนงานการเกษตร             
    งาน 

  

งานสง่เสรมิ
การเกษตร รวม 

   

งบ 
       
         

           
งบดำเนนิงาน 100,000 100,000    
    ค่าใช้สอย 100,000 100,000    
                                  รวม 100,000 100,000    
 
แผนงานการพาณชิย ์             
    งาน 

  

งานกจิการประปา รวม 

   

งบ 
       
         

           
งบดำเนนิงาน 608,000 608,000    
    ค่าใช้สอย 258,000 258,000    
    ค่าวัสดุ 100,000 100,000    
    ค่าสาธารณูปโภค 250,000 250,000    
                รวม 608,000 608,000    
 
แผนงานงบกลาง             
    งาน 

  

งบกลาง รวม 

   

งบ 
       
         

           
งบกลาง 19,33๐,๔๙๘ 19,33๐,๔๙๘    
    งบกลาง 19,33๐,๔๙๘ 19,33๐,๔๙๘    
          รวม 19,33๐,๔๙๘ 19,33๐,๔๙๘    
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       ขอ้บญัญตัิ 
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    องค์การบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก 
อำเภอเมอืงสมทุรสงคราม  จงัหวดัสมทุรสงคราม 

         

 

       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  อาศัยอำนาจตามความ    
ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒  มาตรา ๘๗  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 
และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 

 
 ข้อ 1. ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  57,000,000 บาท 

 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี           

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบรหิารทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,561,960 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,081,000 

ด้านบริการชมุชนและสงัคม   

  แผนงานการศึกษา 6,821,437 

  แผนงานสาธารณสุข 2,321,920 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 144,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,43๒,๕๓๐ 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 600,000 

  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

584,655 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,414,000 

  แผนงานการเกษตร 100,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 608,000 

ด้านการดำเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 19,33๐,๔๙๘ 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 57,000,000 

  

 
        

 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังน้ี           
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งบ ยอดรวม 

รวมรายจา่ย 0          
 ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
          

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี     
  

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................            
 

(ลงนาม)........................................................................ 
    (นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช) 
   ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

อนุมัติ  
    
    

(ลงนาม)..................................................  

(นายธีระ  เหลียวสุธีร์)  

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม  
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รายงานประมาณการรายรบั  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  
อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมทุรสงคราม  

                         
  รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 
ยอดตา่ง 

(%) 
ป ี2563 

หมวดภาษอีากร               

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 

100.0
0 

% 1,800,000.00 

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,343,674.00 1,486,704.00 1,709,996.50 1,600,000.00 
-

87.50 
% 200,000.00 

     ภาษีบำรุงท้องที่ 120,757.00 113,373.00 109,159.00 120,000.00 
-

83.33 
% 20,000.00 

     ภาษีปา้ย 207,445.00 212,012.00 190,043.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00 

รวมหมวดภาษอีากร 1,671,876.00 1,812,089.00 2,009,198.50 1,920,000.00     2,220,000.00 

หมวดคา่ธรรมเนยีม 
คา่ปรบั และใบอนญุาต 

              

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตการขายสุรา 737.20 1,881.80 2,949.70 0.00 

100.0
0 

% 3,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การควบคุมอาคาร 11,761.50 4,904.00 4,221.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและ
ขนมูลฝอย 

0.00 376,460.00 400,920.00 420,000.00 -2.38 % 410,000.00 

     ค่าธรรมเนียมในการ
ออกหนังสือรับรองการ
แจ้งสถานที่จำหน่าย
อาหารหรอืสะสมอาหาร 

0.00 2,300.00 500.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมปิด 
โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศ
หรือแผ่นปลิวเพ่ือการ
โฆษณา 

0.00 0.00 0.00 1,000.00 
-

50.00 
% 500.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ทะเบียนพาณิชย ์

1,300.00 1,070.00 2,230.00 1,000.00 
100.0

0 
% 2,000.00 

     ค่าธรรมเนียมกำจัด
ขยะมูลฝอย 

336,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 2,500.00 500.00 1,180.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าปรับผูก้ระทำผิด
กฎหมายจราจรทางบก 

0.00 0.00 0.00 0.00 
100.0

0 
% 10,000.00 

     ค่าปรับผูก้ระทำผิด
กฎหมายรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

0.00 0.00 0.00 1,000.00 
-

100.0
0 

% 0.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 769,239.60 102,030.50 101,657.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00 

     ค่าใบอนุญาต
ประกอบการค้าสำหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

14,675.00 7,825.00 15,125.00 20,000.00 
-

10.00 
% 18,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ัง 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
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สถานที่จำหนา่ยอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร
ในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมี
พื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตร 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การควบคุมอาคาร 1,060.00 3,080.00 5,000.00 2,000.00 

200.0
0 

% 6,000.00 

     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 0.00 0.00 1,920.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนยีม 
คา่ปรบั และใบอนญุาต 

1,139,133.30 500,051.30 535,702.70 573,000.00     577,500.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ               

     ค่าเช่าหรอืบริการ
สถานที่ 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ดอกเบี้ย 635,563.51 600,240.52 1,017,856.18 830,000.00 26.51 % 1,050,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้าก
ทรพัยส์นิ 

635,563.51 610,240.52 1,017,856.18 830,000.00     1,050,000.00 

หมวดรายไดจ้าก
สาธารณปูโภคและการ
พาณชิย ์

              

     รายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

235,810.00 201,650.00 237,570.00 380,000.00 
-

36.84 
% 240,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้าก
สาธารณปูโภคและการ

พาณชิย ์
235,810.00 201,650.00 237,570.00 380,000.00     240,000.00 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด               

     ค่าขายแบบแปลน 12,000.00 152,000.00 0.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 17,270.00 198,729.98 1,370.00 80,000.00 
-

98.13 
% 1,500.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 29,270.00 350,729.98 1,370.00 120,000.00     41,500.00 

หมวดรายไดจ้ากทนุ               

     ค่าขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 
-

40.00 
% 3,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทนุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00     3,000.00 

หมวดภาษจีดัสรร               

     ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเลื่อน 

383,415.62 284,341.92 437,762.22 300,000.00 43.33 % 430,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 
พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 

8,315,887.69 8,844,218.07 9,827,619.33 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 
พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 

4,107,489.98 3,970,398.12 4,383,275.48 4,000,000.00 7.50 % 4,300,000.00 

     ภาษธีุรกิจเฉพาะ 426,038.97 612,505.35 166,091.33 400,000.00 
-

57.50 
% 170,000.00 

     ภาษีสุรา 1,807,849.56 1,836,469.44 0.00 1,252,000.00 
-

100.0
0 

% 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 3,889,397.69 3,987,723.54 7,060,614.61 4,500,000.00 55.56 % 7,000,000.00 

     ค่าภาคหลวงและ
ค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม ้

20,500.00 3,672.00 5,653.00 10,000.00 
-

50.00 
% 5,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร ่ 53,773.60 64,123.17 53,589.95 100,000.00 - % 52,000.00 
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48.00 

     ค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียม 

61,629.07 57,230.80 55,116.27 100,000.00 
-

45.00 
% 55,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

3,219,304.00 2,704,372.00 2,863,171.00 2,500,000.00 14.00 % 2,850,000.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้น้ำบาดาล 

3,185.00 540.00 6,000.00 10,000.00 
-

40.00 
% 6,000.00 

รวมหมวดภาษจีดัสรร 22,288,471.18 22,365,594.41 24,858,893.19 23,172,000.00     24,868,000.00 

หมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป               

     เงินอุดหนุนทั่วไป 
สำหรับดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทำ 

9,026,050.00 26,276,776.00 26,459,682.00 30,000,000.00 -6.67 % 28,000,000.00 

รวมหมวดเงนิอดุหนนุ
ทัว่ไป 

9,026,050.00 26,276,776.00 26,459,682.00 30,000,000.00     28,000,000.00 

รวมทกุหมวด 35,026,173.99 52,117,131.21 55,120,272.57 57,000,000.00     57,000,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 
  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563     

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

        
ประมาณการรายรบัรวมทัง้สิน้  57,000,000บาท       แยกเป็น 

   
  

 
รายไดจ้ดัเกบ็เอง  

 หมวดภาษอีากร รวม 2,220,000 บาท  
  ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง จำนวน 1,800,000 บาท  

    
ประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
 

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 200,000 บาท  

    
ประมาณการตามยอดค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   
ที่คาดว่าจะเก็บเพิ่มข้ึนในปี 2563 

  
 

  ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 20,000 บาท  

    
ประมาณการตามยอดค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่   
ที่คาดว่าจะเก็บเพิ่มข้ึนในปี 2563 

  
 

  ภาษีป้าย จำนวน 200,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
จะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา  

  
 

 หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนญุาต รวม 577,500 บาท  
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 3,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
จะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
จะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 410,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

  
 

  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

จำนวน 1,000 บาท 

 

    
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
จะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว จำนวน 500 บาท  
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เพ่ือการโฆษณา 

    
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

  
 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 2,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
จะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา 

  
 

  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 1,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
จะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 10,000 บาท  
    ประมาณการไว้ปีแรก  คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี  2563    
  ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 120,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
จะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ 
จำนวน 18,000 บาท 

 

    
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
จะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 6,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา 

  
 

  ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน 1,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
จะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา  

  
 

 หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์ิน รวม 1,050,000 บาท  
  ดอกเบ้ีย จำนวน 1,050,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
จะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา   

  
 

 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ รวม 240,000 บาท  
  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 240,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
 

 

  

 
 หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ รวม 41,500 บาท  
  ค่าขายแบบแปลน จำนวน 40,000 บาท  
    ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า    
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จะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1,500 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  

  
 

 หมวดรายไดจ้ากทนุ รวม 3,000 บาท  
  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 3,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะ
จัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา  

  
 

รายไดท้ีร่ัฐบาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
 หมวดภาษจีดัสรร รวม 24,868,000 บาท  
  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน จำนวน 430,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
จะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา 

  
 

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 10,000,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
จะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 4,300,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
จะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา    

 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 170,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา   

 
  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 7,000,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
จะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา    

 
  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จำนวน 5,000 บาท  

    

ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
 
 

                                         

  

 
  ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 52,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

  
 

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 55,000 บาท  
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ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

  
 

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จำนวน 2,850,000 บาท 

 

    
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
จะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา    

 
  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล จำนวน 6,000 บาท  

    
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  

  
 

รายไดท้ีร่ัฐบาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
 หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป รวม 28,000,000 บาท  
  เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 
จำนวน 28,000,000 บาท 

 

    
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
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รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม    จังหวัดสมุทรสงคราม 

                         
  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  
  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563   

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป                 
งานบรหิารทัว่ไป                 
  งบบุคลากร                 
  เงนิเดอืน (ฝา่ยการเมอืง)                 
    เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 532,080.00 532,080.00 532,080.00 0 % 532,080   

    
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
นายก/รองนายก 

0.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 0 % 45,600 
  

    
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

0.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 0 % 45,600 
  

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิาร
ส่วนตำบล 

0.00 90,720.00 90,720.00 90,720.00 0 % 90,720 

  

    
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 2,233,549.00 2,249,160.00 2,339,880.00 -3.88 % 2,249,160 
  

รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยการเมอืง) 0.00 2,947,549.00 2,963,160.00 3,053,880.00     2,963,160   
  เงนิเดอืน (ฝา่ยประจำ)                 
    เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,441,252.00 1,828,546.00 1,735,600.00 123.96 % 3,887,000   
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 84,000.00 98,200.00 200,000.00 -19.48 % 161,040   
    เงินประจำตำแหน่ง 0.00 166,419.00 168,000.00 177,000.00 18.64 % 210,000   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 714,645.00 849,789.00 900,000.00 61.47 % 1,453,200   
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 90,334.00 108,147.00 200,000.00 -30.22 % 139,560   

รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจำ) 0.00 2,496,650.00 3,052,682.00 3,212,600.00     5,850,800   
รวมงบบคุลากร 0.00 5,444,199.00 6,015,842.00 6,266,480.00     8,813,960   

  งบดำเนนิงาน                 
  คา่ตอบแทน                 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 
1,066.6

7 
% 350,000 

  
    ค่าเบี้ยประชุม 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 66.67 % 30,000   

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 60 % 80,000 

  
    ค่าเช่าบ้าน 9,000.00 104,419.30 116,000.00 150,000.00 -24 % 114,000   
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 29,000.00 31,750.00 40,000.00 25 % 50,000   

รวมคา่ตอบแทน 9,000.00 151,419.30 165,750.00 288,000.00     624,000   
  คา่ใชส้อย                 
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 31,960.00 339,188.00 342,787.50 0.00 0 % 0   
      รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 778,940.00 15.54 % 900,000   

      
โครงการจ้างเหมาเดินสายโทร
ศัพย์และสาย internet 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 
  

    
รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธี
การ 0.00 10,125.00 8,725.00 50,000.00 0 % 50,000 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอ่ืนๆ 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 0.00 79,168.00 70,288.00 500,000.00 -60 % 200,000 

  
      ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธ ี 800.00 16,300.00 1,000.00 70,000.00 42.86 % 100,000   

      

โครงการ  "รู้รักษาความดี  มีจิต
สาธารณะ  เอาชนะคอรัปช่ัน"  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0 

  

      
โครงการ  อบต.บางขันแตก  
เคลื่อนที่  พบประชาชน  
ประจำปีงบประมาณ  2560 

0.00 35,040.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

โครงการ "รู้รักษาความดี มีจิต
สาธารณะ เอาชนะคอรัปช่ัน" 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000 

  

      

โครงการ อบรมให้ความรู้
กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ ใหก้ับผู้นำชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

  

      

โครงการเกี่ยวกบัพระราชพิธี  
เนื่องในโอกาสมหามงคล  พระ
ราชพิธีพระบรมราชาภิเษก  
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0 

  

      
โครงการจ้งเหมาปรับปรุงไฟฟ้า
ระบบประปา อบต.บางขันแตก 

0.00 0.00 0.00 19,710.00 -100 % 0 
  

      

โครงการจัดงานรัฐพิธี  เพ่ือแสดง
ความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลย
เดช  ภายใต้กิจกรรมรวมพลัง
แห่งความภกัดี  

0.00 31,548.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

โครงการจัดงานรัฐพิธีเพ่ือแสดง
ความอาลยัและถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช 

0.00 25,248.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ ์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 20 % 120,000   

      
โครงการจ้างเหมาบริการปรับภูมิ
ทัศน ์หน้าที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

0.00 0.00 0.00 131,000.00 -100 % 0 

  

      
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบา้น
คลองบ่อ 

0.00 0.00 0.00 36,350.00 -100 % 0 

  

      

โครงการเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว  
รัชกาลที่ ๑๐ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000 

  

      
โครงการประชาสัมพันธแ์ละ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว  ตำบล 
บางขันแตก  

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

  
      โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000   
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งาน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตำบลและผู้นำชุมชนตำบล 
บางขันแตก 

      
โครงการเยาวชนเรียนรู้  วิถีชีวิต
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ 0.00 0.00 11,545.00 30,000.00 100 % 60,000 

  

      
โครงการเลือกต้ังนายกและ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบางขันแตก 

0.00 0.00 0.00 18,000.00 
2,677.7

8 
% 500,000 

  

      
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 0.00 23,504.00 0.00 30,000.00 16.67 % 35,000 

  

      
โครงการอบต.บางขันแตก
เคลื่อนที่พบประชาชน 

0.00 0.00 18,550.00 30,000.00 -100 % 0 
  

      

โครงการอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ 
กราบถวายบังคมพระบรมศพ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

0.00 50,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      
โครงปลูกต้นไม้ ถวายแม่ของ
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
  

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 151,584.20 45,069.48 150,000.00 0 % 150,000   
รวมคา่ใชส้อย 32,760.00 762,305.20 497,964.98 2,462,000.00     2,600,000   

  คา่วสัด ุ                 
    วัสดุสำนักงาน 0.00 47,455.00 0.00 70,000.00 14.29 % 80,000   
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0.00 505.00 0.00 0.00 100 % 30,000   
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 8,781.00 14,736.00 60,000.00 -16.67 % 50,000   
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 19,550.00 0.00 117,000.00 -14.53 % 100,000   
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 4,638.00 54,690.20 76,677.00 100,000.00 0 % 100,000   
    วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -28.57 % 5,000   
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000   
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 15,000.00 0.00 120,000.00 -25 % 90,000   
    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0 % 0   

รวมคา่วสัด ุ 4,638.00 151,381.20 91,413.00 504,000.00     475,000   
  คา่สาธารณปูโภค                 
    ค่าไฟฟ้า 47,901.02 235,266.64 291,340.98 350,000.00 -8.57 % 320,000   
    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 8,384.95 20,337.93 24,340.80 35,000.00 -14.29 % 30,000   
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 0.00 12,868.89 11,429.71 25,000.00 -20 % 20,000   
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0.00 2,846.00 0.00 0.00 0 % 0   
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 87,399.24 121,209.60 140,000.00 0 % 140,000   

รวมคา่สาธารณปูโภค 56,285.97 358,718.70 448,321.09 550,000.00     510,000   
รวมงบดำเนนิงาน 102,683.97 1,423,824.40 1,203,449.07 3,804,000.00     4,209,000   

  งบลงทนุ                 
  คา่ครภุณัฑ ์                 
    ครุภัณฑ์สำนักงาน                 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องดูดฝุ่น  
ขนาด  ๑๕  ลิตร  จำนวน  ๑  
เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0 

  
      โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 0.00 45,600.00 0.00 0.00 0 % 0   

      
โครงการจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์  
จำนวน  ๘ ตัว 

0.00 0.00 0.00 22,400.00 -100 % 0 
  

      โครงการจัดซ้ือโต๊ะโฟเมกา้สีขาว   0.00 0.00 0.00 38,000.00 -100 % 0   
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      จัดซ้ือเก้าอ้ีทำงาน 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0   
      จัดซ้้ือเก้าอ้ีทำงาน(โต๊ะประชุม) 0.00 0.00 20,400.00 0.00 0 % 0   

      
จัดซ้ือตู้เหล็กแบบบานเล่ือน
กระจก  จำนวน  2 ตู้ 

0.00 7,400.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

      จัดซ้ือโต้ะทำงาน 0.00 44,000.00 39,500.00 0.00 0 % 0   

      
จัดซ้ือโต๊ะทำงาน  พร้อมเกา้อ้ี  
จำนวน  2 ชุด 

0.00 19,800.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

      จัดซ้ือโต๊ะประชุม 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0   
      จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0 % 0   
    ครุภัณฑ์การเกษตร                 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องฉีดน้ำ
แรงดันสูง  จำนวน  ๑  เครื่อง 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0 

  
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์  สำหรับงาน
สำนักงาน   

0.00 67,000.00 66,000.00 0.00 0 % 0 

  
      โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 0.00 16,600.00 20,000.00 0.00 0 % 0   

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องอ่านบัตร
เอนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 

0.00 0.00 0.00 2,100.00 -100 % 0 

  
รวมคา่ครภุณัฑ ์ 0.00 207,900.00 182,900.00 99,500.00     0   

รวมงบลงทนุ 0.00 207,900.00 182,900.00 99,500.00     0   
  งบรายจา่ยอืน่                 
  รายจา่ยอืน่                 
    รายจ่ายอ่ืน 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

รวมรายจา่ยอืน่ 0.00 15,000.00 0.00 0.00     0   
รวมงบรายจา่ยอืน่ 0.00 15,000.00 0.00 0.00     0   

  งบเงนิอดุหนนุ                 
  เงนิอดุหนนุ                 

    
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

    
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน ์

0.00 70,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 95,000.00 0.00 0.00     0   
รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 95,000.00 0.00 0.00     0   

รวมงานบรหิารทัว่ไป 102,683.97 7,185,923.40 7,402,191.07 10,169,980.00     13,022,960   
งานวางแผนสถิตแิละวชิาการ                 
  งบรายจา่ยอืน่                 
  รายจา่ยอืน่                 
    รายจ่ายอ่ืน                 

      
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วจิัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ 
ต่าง ๆ 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000 

  
รวมรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 40,000.00     40,000   

รวมงบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 40,000.00     40,000   
รวมงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00     40,000   

งานบรหิารงานคลัง                 
  งบบุคลากร                 
  เงนิเดอืน (ฝา่ยประจำ)                 
    เงินเดือนพนักงาน 0.00 612,070.00 56,150.00 0.00 0 % 0   
    เงินประจำตำแหน่ง 0.00 38,500.00 3,500.00 42,000.00 -100 % 0   
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    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 266,259.00 411,451.00 600,000.00 -100 % 0   
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 41,038.00 59,100.00 90,000.00 -100 % 0   

รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจำ) 0.00 957,867.00 530,201.00 732,000.00     0   
รวมงบบคุลากร 0.00 957,867.00 530,201.00 732,000.00     0   

  งบดำเนนิงาน                 
  คา่ตอบแทน                 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 2,400.00 50,000.00 40 % 70,000 

  
    ค่าเบี้ยประชุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000   

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 0.00 20,160.00 67,000.00 19.4 % 80,000 
  

    ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 19,000.00 152.63 % 48,000   
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000   

รวมคา่ตอบแทน 0.00 0.00 22,560.00 146,000.00     218,000   
  คา่ใชส้อย                 
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 81,445.00 219,837.00 0.00 0 % 0   
      รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0   

      

โครงการจัดทำระบบฐานขอ้มูล
แผนที่ภาษแีละทะเบียนทรพัย์สิน 
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
LTAX-GIS Parcel (แปลงที่ดิน) 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
บางขันแตก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000 

  

      

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอก  เพ่ือปฏบิัติงาน
เกี่ยวกบัด้านการจัดทำแผนที่
ภาษ ี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000 

  

      
จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบัด้านจัดเก็บข้อมูล 

0.00 0.00 0.00 114,000.00 -5.26 % 108,000 

  

      
จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบัด้านจัดเก็บรายได้ 

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -10 % 108,000 

  
      รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อ่ืนๆ 

              

  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 0.00 8,870.00 26,680.00 100,000.00 0 % 100,000 

  

      

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์  LTAX - 
GIS Parcel  ระยะที ่๑ การ
เตรียมการและการจัดทำแผนที่
แม่บท  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0 

  
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 3,900.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000   

รวมคา่ใชส้อย 0.00 94,215.00 246,517.00 1,164,000.00     1,094,000   
  คา่วสัด ุ                 
    วัสดุสำนักงาน 0.00 110,753.00 79,597.70 116,000.00 -31.03 % 80,000   
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000   
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    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 1,344.00 10,000.00 -80 % 2,000   
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 157,500.00 185,500.00 159,000.00 -49.69 % 80,000   

รวมคา่วสัด ุ 0.00 268,253.00 266,441.70 295,000.00     167,000   
  คา่สาธารณปูโภค                 
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0.00 9,973.00 3,608.00 20,000.00 0 % 20,000   

รวมคา่สาธารณปูโภค 0.00 9,973.00 3,608.00 20,000.00     20,000   
รวมงบดำเนนิงาน 0.00 372,441.00 539,126.70 1,625,000.00     1,499,000   

  งบลงทนุ                 
  คา่ครภุณัฑ ์                 
    ครุภัณฑ์สำนักงาน                 

      
โครงการจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์  
จำนวน  ๕ ตัว 

0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0 
  

      จัดซ้ือช้ันเก็บแฟ้ม 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0 % 0   

      
จัดซ้ือตู้เหล็กแบบบานเล่ือน
กระจก  จำนวน  4 ตู้ 

0.00 16,400.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                 
      จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                 
      จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง 0.00 13,900.00 0.00 0.00 0 % 0   
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เช็ค  
จำนวน  ๑  เครื่อง 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0 

  
      จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 0.00 16,600.00 0.00 0.00 0 % 0   
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 800.00 0.00 0 % 0   

รวมคา่ครภุณัฑ ์ 0.00 92,700.00 800.00 49,000.00     0   
รวมงบลงทนุ 0.00 92,700.00 800.00 49,000.00     0   

รวมงานบรหิารงานคลัง 0.00 1,423,008.00 1,070,127.70 2,406,000.00     1,499,000   
รวมแผนงานบรหิารงานทัว่ไป 102,683.97 8,608,931.40 8,472,318.77 12,615,980.00     14,561,960   

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน                 
งานปอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรอืนและระงบัอคัคภียั                 
  งบดำเนนิงาน                 
  คา่ตอบแทน                 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 300 % 80,000 

  
รวมคา่ตอบแทน 0.00 0.00 0.00 20,000.00     80,000   

  คา่ใชส้อย                 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อ่ืนๆ 

              

  

      
โครงการจัดต้ังจุดตรวจ จุด
บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2560 

0.00 29,960.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      
โครงการจัดต้ังจุดตรวจ จุด
บริการประชาชน ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2560 

0.00 28,700.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      
โครงการจัดต้ังจุดตรวจจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล 

0.00 0.00 0.00 22,800.00 -100 % 0 
  

      
โครงการจัดต้ังจุดตรวจจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม ่

0.00 0.00 28,140.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 
  

      โครงการจัดต้ังจุดตรวจจุดบริการ 0.00 0.00 28,140.00 37,200.00 -46.24 % 20,000   
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ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

      

โครงการฝึกอบรม การป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภยั และระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นในพ้ืนที่ ตำบล
บางขันแตก 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000 

  

      
โครงฝึกอบรมทบทวนความรู้และ
เพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

0.00 0.00 0.00 280,000.00 -10.71 % 250,000 

  
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000   

รวมคา่ใชส้อย 0.00 58,660.00 56,280.00 420,000.00     340,000   
  คา่วสัด ุ                 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0   
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000   
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000   
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0 % 90,000   
    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 25,000.00 20 % 30,000   

รวมคา่วสัด ุ 0.00 0.00 0.00 140,000.00     166,000   
รวมงบดำเนนิงาน 0.00 58,660.00 56,280.00 580,000.00     586,000   

  งบลงทนุ                 
  คา่ครภุณัฑ ์                 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                 

      
โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก  
(ดีเซล)  จำนวน  ๑ คัน 

0.00 0.00 0.00 715,000.00 -100 % 0 
  

    ครุภัณฑ์อ่ืน                 

      

โครงการจัดทำป้ายบอกทางใน
เขตพ้ืนที่ตำบลบางขันแตก  
อำเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 378,000 

  

      
โครงการติดต้ังกระจกโค้งใน
ตำบลบางขันแตก  อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 117,000 

  
รวมคา่ครภุณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 715,000.00     495,000   

รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 715,000.00     495,000   
รวมงานปอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรอืนและระงบั

อคัคภียั 
0.00 58,660.00 56,280.00 1,295,000.00     1,081,000 

  
รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 0.00 58,660.00 56,280.00 1,295,000.00     1,081,000   

แผนงานการศกึษา                 
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา                 
  งบบุคลากร                 
  เงนิเดอืน (ฝา่ยประจำ)                 
    เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 748,920   
    เงินประจำตำแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 435,960.00 435,960.00 0.00 0 % 0   
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 42,300.00 0.00 0.00 0 % 0   

รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจำ) 0.00 478,260.00 435,960.00 0.00     790,920   
รวมงบบคุลากร 0.00 478,260.00 435,960.00 0.00     790,920   

  งบดำเนนิงาน                 
  คา่ตอบแทน                 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

  
    ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000   
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -28.57 % 10,000   

รวมคา่ตอบแทน 0.00 0.00 0.00 34,000.00     66,000   
  คา่ใชส้อย                 
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 18,700.00 16,580.00 0.00 0 % 0   
      รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0   
      รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อ่ืนๆ 

              

  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 0.00 4,970.00 0.00 60,000.00 -50 % 30,000 

  

      

โครงการทัศนศึกษาดูงาน  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพครูและ
คณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.บางขันแตก 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

  
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 10,000.00 1,000.00 10,000.00 0 % 10,000   

รวมคา่ใชส้อย 0.00 33,670.00 17,580.00 140,000.00     120,000   
  คา่วสัด ุ                 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 22,604.00 0.00 0.00 0 % 0   

รวมคา่วสัด ุ 0.00 22,604.00 0.00 0.00     0   
รวมงบดำเนนิงาน 0.00 56,274.00 17,580.00 174,000.00     186,000   

  งบลงทนุ                 
  คา่ครภุณัฑ ์                 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 
      จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 0.00 15,200.00 0.00 0.00 0 % 0   

รวมคา่ครภุณัฑ ์ 0.00 15,200.00 0.00 0.00     0   
รวมงบลงทนุ 0.00 15,200.00 0.00 0.00     0   

  งบเงนิอดุหนนุ                 
  เงนิอดุหนนุ                 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 228,000.00 268,000.00 0.00 0 % 0   

      
โครงการจ้างครูสอนนักเรียน 
เสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0 

  

      
โครงการจ้างวิทยากรให้ความรู้
ภาษาต่างประเทศ 

0.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000 
  

      
โครงการอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิ 
วราราม 

0.00 0.00 0.00 1,236,000.00 -6.47 % 1,156,000 

  

      
โครงการอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียนโรงเรียนวัดนางพิมพ ์

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -20 % 80,000 
  

      
โครงการอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียนโรงเรียนวัดบางขันแตก 

0.00 0.00 0.00 272,000.00 0 % 272,000 
  

      
โครงการอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 
คงคาราม 

0.00 0.00 0.00 342,000.00 -11.11 % 304,000 

  
รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 228,000.00 268,000.00 2,190,000.00     1,932,000   

รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 228,000.00 268,000.00 2,190,000.00     1,932,000   
รวมงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 0.00 777,734.00 721,540.00 2,364,000.00     2,908,920   
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งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา                 
  งบบุคลากร                 
  เงนิเดอืน (ฝา่ยประจำ)                 
    เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,000,380.00 1,043,340.00 1,100,000.00 13.88 % 1,252,680   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 650,000.00 -3.39 % 627,960   
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -73.23 % 21,420   

รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจำ) 0.00 1,000,380.00 1,043,340.00 1,830,000.00     1,902,060   
รวมงบบคุลากร 0.00 1,000,380.00 1,043,340.00 1,830,000.00     1,902,060   

  งบดำเนนิงาน                 
  คา่ตอบแทน                 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 

  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 38,650.00 5,325.00 40,000.00 0 % 40,000   

รวมคา่ตอบแทน 0.00 38,650.00 5,325.00 60,000.00     50,000   
  คา่ใชส้อย                 
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 24,600.00 120,840.00 0.00 0 % 0   
      รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 160,000.00 -100 % 0   
      โครงการจ้างเหมาเดินไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0   

      

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ในการดูแลเด็กเล็กสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -10 % 108,000 

  
      รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000   

    
รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธี
การ 0.00 0.00 555.00 5,000.00 -100 % 0 

  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อ่ืนๆ 

              

  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 0.00 64,720.00 0.00 40,000.00 -25 % 30,000 

  

      
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
บางขันแตก 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

  

      
โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
บางขันแตก 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 100 % 30,000 

  
      โครงการวัดเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -80 % 20,000   

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 465,500.00 505,440.00 870,000.00 -100 % 0 

  

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 151,700 

  

      

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่า
เครือ่งแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 68,930 

  

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าอาหารกลางวัน) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 298,900 

  
      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0   
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บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 2,675.00 50,000.00 0 % 50,000   
รวมคา่ใชส้อย 0.00 554,820.00 629,510.00 1,433,000.00     797,530   

  คา่วสัด ุ                 
    วัสดุสำนักงาน 0.00 0.00 35,971.00 50,000.00 0 % 50,000   
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 30,984.00 40,000.00 0 % 40,000   
    ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 1,070,439.20 1,028,417.52 1,200,000.00 -17.92 % 984,927   
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000   
    วัสดุการศึกษา 0.00 161,500.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000   

รวมคา่วสัด ุ 0.00 1,231,939.20 1,095,372.52 1,340,000.00     1,114,927   
  คา่สาธารณปูโภค                 
    ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 17,578.86 30,000.00 -33.33 % 20,000   
    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 0.00 0.00 2,311.20 3,000.00 0 % 3,000   
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 16,480.08 50,000.00 -50 % 25,000   

รวมคา่สาธารณปูโภค 0.00 0.00 36,370.14 83,000.00     48,000   
รวมงบดำเนนิงาน 0.00 1,825,409.20 1,766,577.66 2,916,000.00     2,010,457   

  งบลงทนุ                 
  คา่ครภุณัฑ ์                 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                 
      จัดซ้ือเครื่องกรองน้ำ  0.00 0.00 11,700.00 0.00 0 % 0   

รวมคา่ครภุณัฑ ์ 0.00 0.00 11,700.00 0.00     0   
รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 11,700.00 0.00     0   

  งบเงนิอดุหนนุ                 
  เงนิอดุหนนุ                 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 2,006,000.00 2,027,000.00 0.00 0 % 0   

    
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน ์

              
  

      โครงการติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 4,621.50 -100 % 0   
รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 2,006,000.00 2,027,000.00 4,621.50     0   

รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 2,006,000.00 2,027,000.00 4,621.50     0   
รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 0.00 4,831,789.20 4,848,617.66 4,750,621.50     3,912,517   

งานศกึษาไมก่ำหนดระดบั                 
  งบดำเนนิงาน                 
  คา่ใชส้อย                 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อ่ืนๆ 

              

  

      
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ประดิษฐ์ "จั่น"  
กำจัดกระรอก 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

  

      
โครงการสืบสานศิลปะ  ดนตรี
ไทยและนาฏศิลป ์

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
  

รวมคา่ใชส้อย 0.00 0.00 0.00 60,000.00     0   
รวมงบดำเนนิงาน 0.00 0.00 0.00 60,000.00     0   

รวมงานศกึษาไมก่ำหนดระดบั 0.00 0.00 0.00 60,000.00     0   
รวมแผนงานการศกึษา 0.00 5,609,523.20 5,570,157.66 7,174,621.50     6,821,437   

แผนงานสาธารณสขุ                 
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งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ                 
  งบบุคลากร                 
  เงนิเดอืน (ฝา่ยประจำ)                 

    เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 32,000.00 
2,060.9

4 
% 691,500 

  
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -10.75 % 21,420   
    เงินประจำตำแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 466,560.00 358,560.00 0.00 100 % 490,560   
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 52,860.00 40,860.00 0.00 100 % 31,440   

รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจำ) 0.00 519,420.00 399,420.00 98,000.00     1,276,920   
รวมงบบคุลากร 0.00 519,420.00 399,420.00 98,000.00     1,276,920   

  งบดำเนนิงาน                 
  คา่ตอบแทน                 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

  
รวมคา่ตอบแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00     0   

  คา่ใชส้อย                 
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 85,103.00 0.00 0 % 0   
      รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0   
      รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อ่ืนๆ 

              

  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 0.00 752.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

  

      
โครงการ ร่วมแรง  ร่วมใจ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -16.67 % 25,000 

  

      
โครงการบางขันแตก  ร่วมใจ ลด 
- คัด - แยกขยะ 

0.00 0.00 14,820.00 20,000.00 50 % 30,000 
  

      
โครงการบางขันแตก  รวมใจ
ภักด์ิ  รักสามัคคี  ทำความดี
ถวายพ่อหลวง 

0.00 85,828.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      
โครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิ 
รักสามัคคี 

0.00 0.00 76,589.00 110,000.00 -27.27 % 80,000 
  

      
โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อจากยุงลาย 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 
  

      
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 30,632.00 0.00 100 % 50,000 

  

      

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามพระราชปณิธาน ศาสดรา
จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลกัษณ์ อัคร
ราชกุมาร ี
 
 
 
  

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

  

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
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ตามพระราชปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ  
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

      
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
กำจัดน้ำเสียของสถาน
ประกอบการ 

0.00 5,370.00 0.00 6,000.00 66.67 % 10,000 

  
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 32,160.00 0.00 55,000.00 9.09 % 60,000   

รวมคา่ใชส้อย 0.00 124,110.00 207,144.00 421,000.00     385,000   
  คา่วสัด ุ                 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 38,900.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000   
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 7,483.00 93,687.60 2,450.00 75,000.00 60 % 120,000   
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0.00 130,200.00 130,200.00 150,000.00 0 % 150,000   
    วัสดุอ่ืน 0.00 58,000.00 83,100.00 50,000.00 100 % 100,000   

รวมคา่วสัด ุ 7,483.00 320,787.60 215,750.00 325,000.00     420,000   
รวมงบดำเนนิงาน 7,483.00 444,897.60 422,894.00 756,000.00     805,000   

  งบลงทนุ                 
  คา่ครภุณัฑ ์                 
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 38,810.00 0.00 0 % 0   

รวมคา่ครภุณัฑ ์ 0.00 0.00 38,810.00 0.00     0   
รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 38,810.00 0.00     0   

  งบเงนิอดุหนนุ                 
  เงนิอดุหนนุ                 

    
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน ์

              
  

      
อุดหนุนการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 240,000 

  
รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 0.00 0.00 0.00     240,000   

รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 0.00 0.00 0.00     240,000   
รวมงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 7,483.00 964,317.60 861,124.00 854,000.00     2,321,920   

รวมแผนงานสาธารณสขุ 7,483.00 964,317.60 861,124.00 854,000.00     2,321,920   
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์                 
งานสวสัดกิารสงัคมและสังคมสงเคราะห์                 
  งบดำเนนิงาน                 
  คา่ตอบแทน                 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000 

  
รวมคา่ตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00     144,000   

รวมงบดำเนนิงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     144,000   
รวมงานสวสัดกิารสงัคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00     144,000   

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00     144,000   
 
 
 
แผนงานเคหะและชมุชน 

              

  
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน                 
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  งบบุคลากร                 
  เงนิเดอืน (ฝา่ยประจำ)                 
    เงินเดือนพนักงาน 0.00 604,200.00 640,740.00 700,000.00 51.93 % 1,063,500   
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,420   
    เงินประจำตำแหน่ง 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 216,000.00 216,000.00 223,000.00 120.63 % 492,000   
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 24,000.00 24,000.00 86,000.00 2.63 % 88,260   

รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจำ) 0.00 886,200.00 922,740.00 1,051,000.00     1,707,180   
รวมงบบคุลากร 0.00 886,200.00 922,740.00 1,051,000.00     1,707,180   

  งบดำเนนิงาน                 
  คา่ตอบแทน                 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 6,300.00 29,300.00 330,000.00 -9.09 % 300,000 

  
    ค่าเบี้ยประชุม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 200 % 30,000   

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

  
    ค่าเช่าบ้าน 0.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 33.33 % 48,000   
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 6,870.00 9,000.00 25,000.00 0 % 25,000   

รวมคา่ตอบแทน 0.00 49,170.00 74,300.00 411,000.00     413,000   
  คา่ใชส้อย                 
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 33,358.00 20,880.00 0.00 0 % 0   
      รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อ่ืนๆ 

              

  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 0.00 4,048.00 2,832.00 100,000.00 -20 % 80,000 

  
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 612,746.57 45,547.29 380,000.00 -21.05 % 300,000   

รวมคา่ใชส้อย 0.00 650,152.57 69,259.29 530,000.00     380,000   
  คา่วสัด ุ                 
    วัสดุสำนักงาน 0.00 13,489.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000   
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0.00 145,638.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000   
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 2,380.00 0.00 0.00 0 % 0   
    วัสดุก่อสร้าง 0.00 85,850.50 73,270.00 450,000.00 -33.33 % 300,000   
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000   
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 3,453.50 25,468.00 31,154.50 30,000.00 0 % 30,000   
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 30,000.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000   

รวมคา่วสัด ุ 3,453.50 302,825.50 104,424.50 585,000.00     430,000   
รวมงบดำเนนิงาน 3,453.50 1,002,148.07 247,983.79 1,526,000.00     1,223,000   

  งบลงทนุ                 
  คา่ครภุณัฑ ์                 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                 
      จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                 

      
ชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต Slump Test    

0.00 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

      แบบหล่อตัวอยา่ง (Molds)  0.00 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ                 
      โครงการจัดซ้ือเครื่องมือวัดหา 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0   
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ตำแหน่งเสียของสายเคเบิ้ลตัวนำ  
จำนวน  ๑  เครื่อง 

    ครุภัณฑ์สำรวจ                 

      
กล้องวัดมุมชนิดอ่านค่ามุมได้
ละเอียด 5 ฟิลิปดา  0.00 97,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      เครื่องวัดระยะเลเซอร์  0.00 32,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 
      เครื่องสำรองไฟฟ้า 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0 % 0   

      
โครงการจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน 

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
รวมคา่ครภุณัฑ ์ 0.00 225,800.00 0.00 25,000.00     0   

  คา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                 

      
โครงการขยายเขตประปา ม.11 
ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ  
จังหวัดสมุทรสงคราม  

0.00 0.00 0.00 475,000.00 -100 % 0 

  
รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 475,000.00     0   

รวมงบลงทนุ 0.00 225,800.00 0.00 500,000.00     0   
  งบเงนิอดุหนนุ                 
  เงนิอดุหนนุ                 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

    
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน ์

              
  

      

โครงการว่างท่อ ขยายเขต จา่ย
น้ำประปาภูมิภาค  บริเวณซอย
โพงพางสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบล
บางขันแตก  อำเภอเมืองฯ  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 229,930 

  
รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 38,000.00 0.00 0.00     229,930   

รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 38,000.00 0.00 0.00     229,930   
รวมงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 3,453.50 2,152,148.07 1,170,723.79 3,077,000.00     3,160,110   

งานไฟฟา้ถนน                 
  งบบุคลากร                 
  เงนิเดอืน (ฝา่ยประจำ)                 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 138,000   
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,420   

รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจำ) 0.00 0.00 0.00 0.00     159,420   
รวมงบบคุลากร 0.00 0.00 0.00 0.00     159,420   

  งบดำเนนิงาน                 
  คา่ใชส้อย                 
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 77,900.00 0.00 0 % 0   
      รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000   

      
จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
ตำบลบางขันแตก 

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0 
  

รวมคา่ใชส้อย 0.00 0.00 77,900.00 280,000.00     200,000   
  คา่วสัด ุ                 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0.00 0.00 153,695.00 200,000.00 0 % 200,000   

รวมคา่วสัด ุ 0.00 0.00 153,695.00 200,000.00     200,000   
รวมงบดำเนนิงาน 0.00 0.00 231,595.00 480,000.00     400,000   

  งบลงทนุ                 
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  คา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                 

      
โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย  
ในพ้ืนที่ตำบลบางขันแตก 

0.00 0.00 0.00 325,900.00 -100 % 0 
  

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 325,900.00     0   
รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 325,900.00     0   

  งบเงนิอดุหนนุ                 
  เงนิอดุหนนุ                 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 1,972,207.56 0.00 0.00 0 % 0   

    
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน ์

0.00 0.00 3,952,638.67 0.00 0 % 0 
  

รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 1,972,207.56 3,952,638.67 0.00     0   
รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 1,972,207.56 3,952,638.67 0.00     0   
รวมงานไฟฟา้ถนน 0.00 1,972,207.56 4,184,233.67 805,900.00     559,420   

งานกำจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู                 
  งบบุคลากร                 
  เงนิเดอืน (ฝา่ยประจำ)                 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 369,000.00 -100 % 0   
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 31,000.00 -100 % 0   

รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจำ) 0.00 0.00 0.00 400,000.00     0   
รวมงบบคุลากร 0.00 0.00 0.00 400,000.00     0   

  งบดำเนนิงาน                 
  คา่ใชส้อย                 
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 550,000.00 550,000.00 0.00 0 % 0   
      รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0   

      
จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
พนักงานประจำรถขยะ 

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -10 % 108,000 

  
      รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 600,000   

รวมคา่ใชส้อย 0.00 550,000.00 550,000.00 720,000.00     708,000   
  คา่วสัด ุ                 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0   
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0   
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 124,412.00 200,000.00 -100 % 0   
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 2,370.00 4,000.00 25 % 5,000   

รวมคา่วสัด ุ 0.00 0.00 126,782.00 324,000.00     5,000   
รวมงบดำเนนิงาน 0.00 550,000.00 676,782.00 1,044,000.00     713,000   

  งบลงทนุ                 
  คา่ครภุณัฑ ์                 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                 
      จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 -100 % 0   

รวมคา่ครภุณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00     0   
รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00     0   

รวมงานกำจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 0.00 550,000.00 676,782.00 3,844,000.00     713,000   
รวมแผนงานเคหะและชมุชน 3,453.50 4,674,355.63 6,031,739.46 7,726,900.00     4,432,530   

 
 
 
แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

              

  
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แขง็                 
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ของชมุชน 

  งบดำเนนิงาน                 
  คา่ใชส้อย                 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อ่ืนๆ 

              

  

      

โครงการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น  เพ่ือจัดทำแผนชุมชน
และแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ.2561-2563) 

0.00 18,420.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      
โครงการฝึกอบรม  ส่งเสริม
ทักษะ ฝกึอาชีพ  สร้างรายได้แก่
ชุมชน 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 20 % 60,000 

  

      
โครงการสร้างพลเมืองดี  ตามวิถี
ประชาธิปไตย 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 20 % 60,000 
  

      
โครงการอบรมผู้นำชุมชน 
ประชาชนในการจัดทำแผน 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
  

รวมคา่ใชส้อย 0.00 18,420.00 0.00 130,000.00     150,000   
รวมงบดำเนนิงาน 0.00 18,420.00 0.00 130,000.00     150,000   

รวมงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน 

0.00 18,420.00 0.00 130,000.00     150,000 
  

งานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แขง็ชมุชน                 
  งบดำเนนิงาน                 
  คา่ใชส้อย                 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อ่ืนๆ 

              

  

      
โครงการ อบต.บางขันแตก
เคลื่อนที่ พบประชาชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
  

      
โครงการคืนชีวิตและอนุรักษ์สัตว์
น้ำ  สร้างสมดุลแกธ่รรมชาติ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000 
  

      
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์
ดอกไม้จันทร์พระราชทาน 

0.00 16,990.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

      

โครงการปลูกดอกดาวเรือง  เพ่ือ
เทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลย
เดช 

0.00 54,777.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      
โครงการฝึกอบรม  ส่งเสริม
ทักษะการฝึกอาชีพ 

0.00 0.00 420.00 30,000.00 -100 % 0 
  

      
โครงการฝึกอบรมการใช้
ภาษาต่างประเทศเบื้องต้น 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
  

      
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม
ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

  

      

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ประชาคม และการมีส่วนรว่ม
ของประชาชนภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

0.00 0.00 2,153.00 15,000.00 33.33 % 20,000 

  

      

 
 
โครงการรณรงค์/ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 
% 

 
 
 
 

20,000 
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สิ่งแวดล้อม 

      
โครงการเรียนรู้การค้าขาย
ออนไลน ์

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
  

      
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาสตรีและครอบครัว 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 233.33 % 100,000 
  

      
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 166.67 % 80,000 

  

      
โครงการอบรม/ส่งเสริมความรู้
ด้านการพัฒนาตำบลในด้าน
ต่างๆ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

  

      
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้
ทางการเมือง  การเลือกต้ัง 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
  

      
โครงการอบรมศีลธรรมและ
คุณธรรม 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
  

      
โครงการอาสาสมัครปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

0.00 0.00 0.00 20,000.00 400 % 100,000 
  

รวมคา่ใชส้อย 0.00 71,767.00 2,573.00 225,000.00     450,000   
รวมงบดำเนนิงาน 0.00 71,767.00 2,573.00 225,000.00     450,000   

  งบเงนิอดุหนนุ                 
  เงนิอดุหนนุ                 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 168,000.00 48,000.00 0.00 0 % 0   

รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 168,000.00 48,000.00 0.00     0   
รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 168,000.00 48,000.00 0.00     0   

รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แขง็
ชมุชน 

0.00 239,767.00 50,573.00 225,000.00     450,000 
  

รวมแผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 0.00 258,187.00 50,573.00 355,000.00     600,000   
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ                 
งานกีฬาและนนัทนาการ                 
  งบดำเนนิงาน                 
  คา่ใชส้อย                 
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                 

      
โครงการจ้างเหมาตีเส้นสนาม
กีฬา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อ่ืนๆ 

              

  

      
โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความ
สามัคคีระหว่างท้องถิ่นในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0 

  

      
โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอด
บ่วง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

  

      
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นและ
ท้องที ่ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

  

      
โครงการสอนฟุตบอล (หลกัสูตร
ฟุตบอลขั้นพื้นฐาน)  ‘บางขัน
แตกเอฟซี อะคาเดมี่’ 

0.00 0.00 0.00 29,000.00 -100 % 0 

  
รวมคา่ใชส้อย 0.00 0.00 0.00 124,000.00     20,000   

  คา่วสัด ุ                 
    วัสดุกีฬา 0.00 28,177.00 8,475.00 0.00 0 % 0   

รวมคา่วสัด ุ 0.00 28,177.00 8,475.00 0.00     0   
รวมงบดำเนนิงาน 0.00 28,177.00 8,475.00 124,000.00     20,000   
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  งบลงทนุ                 
  คา่ครภุณัฑ ์                 
    ครุภัณฑ์กีฬา                 
      จัดซ้ือโต๊ะเทเบิลเทนนิส 0.00 0.00 15,800.00 0.00 0 % 0   

รวมคา่ครภุณัฑ ์ 0.00 0.00 15,800.00 0.00     0   
รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 15,800.00 0.00     0   

  งบเงนิอดุหนนุ                 
  เงนิอดุหนนุ                 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 60,000.00 66,000.00 0.00 0 % 0   

      
โครงการแข่งขันกีฬาและกีฑา
นักเรียนเครือข่ายบางขันแตก
ต้านภัยยาเสพติด 

0.00 0.00 0.00 65,000.00 0 % 65,000 

  
รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 60,000.00 66,000.00 65,000.00     65,000   

รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 60,000.00 66,000.00 65,000.00     65,000   
รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 0.00 88,177.00 90,275.00 189,000.00     85,000   

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่                 
  งบดำเนนิงาน                 
  คา่ใชส้อย                 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อ่ืนๆ 

              

  

      
โครงการประเพณีลอยกระทง
สายกาบกลว้ย  เมืองแม่กลอง 0.00 9,900.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      
โครงการส่งเสริม  สนับสนุนและ
อนุรักษ์วา่วไทย 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
  

      
โครงการสืบสานประเพณี   
แห่เทียนพรรษา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

  

      
โครงการสืบสานประเพณีชักพระ  
ทอดผ้าป่า  และแข่งขันเรือพาย 

0.00 4,360.00 5,568.00 20,000.00 0 % 20,000 
  

      
โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์  และวันผู้สูงอาย ุ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000 
  

รวมคา่ใชส้อย 0.00 14,260.00 5,568.00 70,000.00     80,000   
รวมงบดำเนนิงาน 0.00 14,260.00 5,568.00 70,000.00     80,000   

  งบเงนิอดุหนนุ                 
  เงนิอดุหนนุ                 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 313,000.00 288,525.00 0.00 0 % 0   

      
โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม (เก่งดี มีสุข) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,405 

  

      
โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ 

0.00 0.00 0.00 54,250.00 0 % 54,250 
  

      
โครงการจ้างวิทยากรสอนดนตรี
นาฎศิลป์และวัฒนธรรมไทย
พื้นบ้าน 

0.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000 

  

      
โครงการเยาวชนบางขันแตก
อนุรักษ์และสืบสานดนตรีและ
นาฎศิลป์ไทย 

0.00 0.00 0.00 130,000.00 -7.69 % 120,000 

  

      
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

  
รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 313,000.00 288,525.00 304,250.00     419,655   

รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 313,000.00 288,525.00 304,250.00     419,655   
รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 0.00 327,260.00 294,093.00 374,250.00     499,655   
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รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

0.00 415,437.00 384,368.00 563,250.00     584,655 
  

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา                 
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน                 
  งบดำเนนิงาน                 
  คา่ใชส้อย                 
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 54,000.00 455.56 % 300,000   

รวมคา่ใชส้อย 0.00 0.00 0.00 54,000.00     300,000   
รวมงบดำเนนิงาน 0.00 0.00 0.00 54,000.00     300,000   

  งบลงทนุ                 
  คา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                 

      

ก่อสร้างสะพาน ข้ามคลอง
สะพานหัน บริเวณบ้านนางจินดา 
เปี่ยมอยู ่ หมู่ที ่11 ตำบล 
บางขันแตก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 878,000 

  

      

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
บริเวณคลองตาฉัน หมู่ที่ 4 
ตำบลบางขนแตก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

0.00 0.00 0.00 184,000.00 -100 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ บริเวณ รพ.สต. 
วัดบางขันแตก หมู่ที่ 1 ตำบล
บางขันแตก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,200,000 

  

    
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง               

  

      

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(ซอยหลังโรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิ
วราราม) หมู่ที่ 4 ตำบล 
บางขันแตก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

0.00 0.00 0.00 983,000.00 -100 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(บริเวณซอยบ้านหิ่งห้อย 
ท้ายซอย) หมู่ที่ 6 ตำบล 
บางขันแตก  อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม  

0.00 0.00 0.00 310,000.00 -100 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(บริเวณบ้านนายสมศักด์ิ  
อ่อนวงศ์)  หมู่ที ่10 ตำบล 
บางขันแตก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม  

0.00 0.00 0.00 621,000.00 -100 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(หลังโรงเรียนท้ายหาด-เช่ือม 
หมู่ที่ 1) หมู่ที ่9  ตำบล 
บางขันแตก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม   

0.00 0.00 0.00 471,000.00 -100 % 0 

  
      โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร 0.00 0.00 0.00 241,000.00 -100 % 0   
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ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หน้าศาลาประชาคมถึงหน้าบา้น
นางสมใจ แกว้วิลัย  หมู่ที่ 5 
ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม  

      

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
หินคลุก (บริเวณบ้านนาง
จุฑารัตน์ บำรุงศรี) พร้อมสะพาน
ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 
5.00x6.00 เมตร  หมู่ที ่7 
ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

0.00 0.00 0.00 1,484,000.00 -100 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(ซอยตาไหน)  (11-4-7) หมู่ที ่4 
ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

0.00 0.00 0.00 562,000.00 -100 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยบ้าน
นางอาจ สิงหกุล)  หมู่ที่ 3 ตำบล
บางขันแตก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

0.00 0.00 0.00 591,000.00 -100 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอย
ผู้ใหญ่ชัยวัฒน์ พึ่งอ่ิม)  หมู่ที่ 2 
ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

0.00 0.00 0.00 322,000.00 -100 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอย 
ราชพฤกษ์)  หมู่ที ่2 ตำบล 
บางขันแตก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

0.00 0.00 0.00 468,000.00 -100 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
บริเวณปากทางเข้าวัด 
บางขันแตก หมู่ที่ 9 เช่ือม หมู่ที ่
8  ตำบลบางขันแตก อำเภอ
เมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  

0.00 0.00 0.00 228,000.00 -100 % 0 

  

      

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ผิวจราจรลาดยาง (บริเวณซอย
บ้านบางตีนเป็ด)  หมู่ที่ 10 
ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม  

0.00 0.00 0.00 493,000.00 -100 % 0 

  

      

งานซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนผิว
จราจร (บา้นนัดตาวา่ย- 
แหลมใหญ่)  หมู่ที่ 12 ตำบล 
บางขันแตก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,610,000 

  

      

 
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก (สายบา้นคลองบ่อ-
บ้านดอนจั่น) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5  
ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 
% 

 
 
 
 

1,926,000 
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
สิ่งก่อสร้าง 

              

  

      
ค่าจ้างออกแบบ สำรวจ รับรอง
แบบ ควบคุมงานก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 151,000.00 231.13 % 500,000 

  
รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 7,109,000.00     6,114,000   

รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 7,109,000.00     6,114,000   
  งบเงนิอดุหนนุ                 
  เงนิอดุหนนุ                 

    
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน ์

0.00 0.00 1,410,763.00 0.00 0 % 0 
  

รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 0.00 1,410,763.00 0.00     0   
รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 0.00 1,410,763.00 0.00     0   

รวมงานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 0.00 0.00 1,410,763.00 7,163,000.00     6,414,000   
รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 1,410,763.00 7,163,000.00     6,414,000   

แผนงานการเกษตร                 
งานสง่เสรมิการเกษตร                 
  งบดำเนนิงาน                 
  คา่ใชส้อย                 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อ่ืนๆ 

              

  

      
โครงการกำจัดกระรอกในสวน
ผลไม้ของเกษตรกรตำบล 
บางขันแตก 

0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0 

  

      
โครงการป้องกันและกำจัดแมลง
ดำหนามมะพร้าว  โดยใช้ 
แตนเบียน  อะซีโคเดส 

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      
โครงการป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืช 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000 
  

      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบลบางขันแตก 

0.00 0.00 14,432.00 10,000.00 400 % 50,000 

  

      
โครงการอบรม/ส่งเสริมการแปร
รูปสินค้าเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

  
รวมคา่ใชส้อย 0.00 50,000.00 14,432.00 150,000.00     100,000   

รวมงบดำเนนิงาน 0.00 50,000.00 14,432.00 150,000.00     100,000   
รวมงานสง่เสรมิการเกษตร 0.00 50,000.00 14,432.00 150,000.00     100,000   

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 50,000.00 14,432.00 150,000.00     100,000   
แผนงานการพาณชิย ์                 
งานกจิการประปา                 
  งบดำเนนิงาน                 
  คา่ใชส้อย                 
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 35,400.00 0.00 0 % 0   
      รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 101,000.00 -100 % 0   

      
โครงการเดินสายเมนไฟฟ้า  
หมู่ที่ 4 

0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0 
  

      จ้างเหมาบริการแรงงาน 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0 % 108,000   



42 

 

บุคคลภายนอก  เพ่ือปฏบิัติงาน
เกี่ยวกบัด้านประปา 

      รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000   
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000   

รวมคา่ใชส้อย 0.00 0.00 35,400.00 312,000.00     258,000   
  คา่วสัด ุ                 
    วัสดุสำนักงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0   
    วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 77,874.10 17,000.00 488.24 % 100,000   
    วัสดุอ่ืน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0   

รวมคา่วสัด ุ 0.00 0.00 77,874.10 67,000.00     100,000   
  คา่สาธารณปูโภค                 
    ค่าไฟฟ้า 24,761.15 148,887.23 191,407.24 300,000.00 -16.67 % 250,000   

รวมคา่สาธารณปูโภค 24,761.15 148,887.23 191,407.24 300,000.00     250,000   
รวมงบดำเนนิงาน 24,761.15 148,887.23 304,681.34 679,000.00     608,000   

  งบเงนิอดุหนนุ                 
  เงนิอดุหนนุ                 

    
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน ์

              
  

      
โครงการติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า
กิจการประปา 0.00 0.00 0.00 4,621.50 -100 % 0 

  
รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 0.00 0.00 4,621.50     0   

รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 0.00 0.00 4,621.50     0   
รวมงานกจิการประปา 24,761.15 148,887.23 304,681.34 683,621.50     608,000   

รวมแผนงานการพาณชิย ์ 24,761.15 148,887.23 304,681.34 683,621.50     608,000   
แผนงานงบกลาง                 
งบกลาง                 
  งบกลาง                 
  งบกลาง                 
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 117,474.00 127,247.00 200,000.00 0 % 200,000   
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 6,000.00 66.67 % 10,000   
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 0.00 13,123,340.00 13,933,800.00 15,000,000.00 2.59 % 15,388,000   
    เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 1,897,500.00 2,160,000.00 2,260,000.00 16.81 % 2,640,000   
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 13,000.00 84,000.00 81,000.00 84,000.00 0 % 84,000   
    สำรองจ่าย 0.00 113,315.00 34,969.00 98,627.00 111.4 % 208,498   
    รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 0.00 141,678.00 700,000.00 0.00 0 % 0   
      ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000   
      เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0 % 400,000   

      
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  
คนบางขันแตก 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000 
  

    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 0.00 250,000.00 260,000.00 270,000.00 7.41 % 290,000 

  
รวมงบกลาง 13,000.00 15,727,307.00 17,297,016.00 18,418,627.00     19,330,498   
รวมงบกลาง 13,000.00 15,727,307.00 17,297,016.00 18,418,627.00     19,330,498   
รวมงบกลาง 13,000.00 15,727,307.00 17,297,016.00 18,418,627.00     19,330,498   

รวมแผนงานงบกลาง 13,000.00 15,727,307.00 17,297,016.00 18,418,627.00     19,330,498   
รวมทกุแผนงาน 151,381.62 36,515,606.06 40,453,453.23 57,000,000.00     57,000,000   
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                         รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 

            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

                      องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

                  อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม   จังหวัดสมุทรสงคราม 
                     

ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิน้   57,000,000  บาท  จา่ยจากรายไดจ้ดัเกบ็เอง  หมวดภาษจีดัสรรและหมวดเงนิ
อดุหนนุทัว่ไป แยกเปน็  
 
  

       แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
 งานบรหิารทัว่ไป รวม 13,022,960 บาท  
  งบบคุลากร รวม 8,813,960 บาท  
   เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,963,160 บาท  
   เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 532,080 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางขันแตก อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  
21,120 บาท จำนวน 12 เดือน  
ค่าตอบแทนรายเดือนของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางขันแตก จำนวน 2 คน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  
11,610 บาท  จำนวน 12 เดือน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก 
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาํบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2557 

      

 
   เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 45,600 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง  ของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป็นเงิน  1,900  บาท 
จำนวน 12 เดือน  
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบางขันแตก  จำนวน 2 คน  เป็นเงิน  950  บาท  
จำนวน 12 เดือน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก 
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาํบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาํบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2557  
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   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 45,600 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ  ของนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบางขันแตก  
เป็นเงิน 1,900 บาท จำนวน 12 เดือน  
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง  ของรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางขันแตก จำนวน 2 คน  
เป็นเงิน 950 บาท จำนวน 12 เดือน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก 
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาํบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาํบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2557 

      

 
   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล 
จำนวน 90,720 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางขันแตก  อัตราค่าตอบแทน   
เดือนละ  7,200  บาท  จำนวน  12  เดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก 
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาํบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาํบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2557 

      

 
   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,249,160 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่บุคคล ดังต่อไปน้ี 
1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต.บางขันแตก จำนวน 1 คน  
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา  
อบต.บางขันแตก จำนวน 1 คน  
3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา  
อบต.บางขันแตก จำนวน 1 คน  
4. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.บางขันแตก จำนวน 21 คน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก 
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาํบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาํบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2557 
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   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,850,800 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,887,000 บาท  

      

  
  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงาน 
ส่วนตำบล และจ่ายเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี พนักงาน
ส่วนตำบล  สังกัดสำนักปลัด  จำนวน 8 อัตรา และท่ีเพ่ิมเติม
ตามแผนอัตรากำลังสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.) 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.) 
3. หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
4. นักทรัพยากรบุคคล 
5. นิติกร 
6. นักพัฒนาชุมชน 
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. เจ้าพนักงานธุรการ   
    โดยคำนวนตั้งจ่ายไว้  จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน  2,๔๔๑,380.- บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงาน 
ส่วนตำบล และจ่ายเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี  พนักงาน
ส่วนตำบล  สังกัดกองคลัง  จำนวน 5 อัตรา และท่ีเพ่ิมเติม 
ตามแผนอัตรากำลังสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
1. ผู้อำนวยการกองคลัง 
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
   โดยคำนวนตั้งจ่ายไว้  จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน  1,๔๔๕,620.- บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138  
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 161,040 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานอบต. ตามที่ระเบียบ
กำหนด เช่น เงินค่าตอบแทนปลัด อบต.ระดับ ๘  เงินเพ่ิมค่า
ครองชีพ และอ่ืนๆ รวม  ๑๒ เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
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-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 210,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนตำบลที่ควร
ได้รับ ตามท่ีระเบียบกำหนด จำนวน  4 อัตรา 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.) 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.) 
3. หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)  
4. ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง)  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
 -ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138  
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,453,200 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัดสำนักปลัด งานบริหารทัว่ไป จำนวน 7 อัตรา และ
ที่เพ่ิมเติมตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
1. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 2 อัตรา 
2. คนตกแต่งสวน จำนวน 1 อัตรา 
3. คนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา 
กองคลัง  งานบริหารงานคลัง  จำนวน  ๔ อัตรา 
1. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
2. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัสดุ 
3. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
1. คนงานทั่วไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 139,560 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพ  
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  รวม  ๑๒ เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

 
  งบดำเนินงาน รวม 4,209,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 624,000 บาท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จำนวน 350,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  ค่าตอบแทน
กรรมการและเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก ค่าจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง  ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 , หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ตามที่
กฎหมายกำหนด 
  ๑. คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบลบางขันแตก จำนวน 15 คนๆละ 100 บาท   
ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน  ๑๘,๐๐๐  บาท 
  ๒. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดอื่นๆ ตามที่กฎหมาย
กำหนด 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 80,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  แก่
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบ/หนังสือสั่งการอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 114,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล  ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบทางราชการ   
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่า
เช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่ 4)  พ.ศ. 2562 

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วน
ตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 และระเบียบ หนงัสือ 
สั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

 
   ค่าใชส้อย รวม 2,600,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 900,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ได้แก่   
๑. เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรม
โครงการต่าง ๆ 
๒. เพ่ือเป็นค่าจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์  จ้างเหมาทำป้าย
ประกาศ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และสื่อการประชาสัมพันธ์ 
ทุกชนิด 
๓. เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาตัดหญ้า   
๔. เพ่ือเป็นค่าจ้างเข้าปก  จัดทำรูปเล่มผลงาน  
แผ่นพับ ใบปลิว  ตลอดจนค่าถ่ายเอกสารต่างๆ  
๕. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดสิ่งปฏิกูล   
๖. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ค่าถ่ายเอกสาร 
๗. เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน  แบบพิมพ์ และเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ 
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๘. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่นค่าจ้างแรงงานในการ
จัดทำของ  แบกหามสัมภาระ  ค่าจ้างเหมาแรงงานบริการ
ต่างๆ แรงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของ อบต. 
บางขันแตก 
๙. เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงการจัดทำ 
เวปไซต์ของ อบต.ประจำปี 
๑๐. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์
ส่วนกลาง 
๑๑. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน  
๑๒. เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ อาท ิ ค่ารังวัดแนวเขต
ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณะประโยชน์ 
๑๓. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตาม 
คำพิพากษา  ค่าธรรมเนียมศาล 
๑๔. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่งการ 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      
  

        
   รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท  

      

  
1.เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลและบุคคลที่
เข้ามาตรวจงาน นิเทศงานหรือเยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน หรือ
มาดำเนินการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่ อบต. และอ่ืน ๆ ในเขต
พ้ืนที่ตำบล จำนวน 30,000 บาท  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตลอดจนระเบียบ หนังสือ 
สั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
2.ค่าเลี้ยงรับรอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง 
ในการประชุมสภา อบต.ประชุม  คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมายและระเบียบ ฯลฯ
จำนวน 20,000 บาท 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/
ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตลอดจน
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 
  

      

 
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
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    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ  ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรม สัมมนาของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. สมาชิก อปพร. ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึก อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2559  และระเบียบ/
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

      

 
    ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จำนวน 100,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี สำหรับค่าพวงมาลัย  
ช่อดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ค่าจ้างทำซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ หรือสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ  ตามหนังสือ 
สั่งการ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า 111  ลำดับที่ 3 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่  28  กรกฎาคม 2548 ตลอดจนระเบียบ หนังสือ 
สั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 
    โครงการ "รู้รักษาความดี มีจิตสาธารณะ เอาชนะคอรัปชั่น" 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวน 35,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ "รู้รักษาความดี มีจิต
สาธารณะ เอาชนะคอรัปชั่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ เช่น ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ำมันเช้ือเพลิง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุ -
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  ๑๒๔  ลำดับที่ ๕  

      

 
    โครงการ อบรมให้ความรู้กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป 
จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมให้ความรู้
กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้กับผู้นำชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร
กลางวัน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 



51 
 

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  112 ลำดับที่ 5 

    โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 120,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ เอกสาร วารสาร
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ฯลฯ 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 113 ลำดับที่ 11 

      

 
    โครงการเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ 
จำนวน 120,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๑๐ เช่น  ค่าจ้าง
เหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงในการ
เดินทาง  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าของที่ระลึก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
ที่เก่ียวข้อง ตามหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า ๑๑๑  ลำดับที่ ๑ 

      

 
    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชนตำบลบางขันแตก 
จำนวน 300,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผูน้ำ
ชุมชน  ผู้สูงอายุ  ฯลฯ เช่น  ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมัน
เชื้อเพลิง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าของที่ระลึก  ค่าตอบแทน
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง  ตามหลักสูตร
ตา่ง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกจัดเอง หรือจัด
โดยหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม 
-ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า 124 ลำดับที่ 6 

      

 
    โครงการเยาวชนเรียนรู้  วิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จำนวน 60,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือดำเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุน
โครงการเยาวชนเรียนรู้วิถีพอเพียง  ตามแนว
พระราชดำริ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมัน
เชื้อเพลิง  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าของที่ระลึก  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง     
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ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.3/ว 1953 ลง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 73  ลำดับที่ 2 

    โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บางขันแตก 

จำนวน 500,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  (กรณีครบวาระ  แทน
ตำแหน่งว่าง  ยุบสภา และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ) เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ป้ายประกาศผลการนับคะแนน  ป้ายศูนย์
ประสานงานการเลือกตั้ง  ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารและคู่มือ
ต่างๆ ของคณะกรรมการ ค่าวัสดุศูนย์ประสานการเลือกตั้งและ
หน่วยเลือกตั้ง  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่าเช่าเคร่ืองปั่นไฟ
พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าจ้างเหมาพาหนะในการขนอุปกรณ์
เลือกตั้ง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมา
ในการจัดส่งใบแจ้งเจ้าบ้านพร้อมเอกสารอ่ืนๆ ค่าจัดพิมพ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รับ
สมัครและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ค่าตอบแทน
วิทยากร  ให้เบิกจ่ายจากหมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให้เบิกจ่ายจากค่าตอบแทน
การปฏิราชการนอกเวลาราชการ)  รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่ 112 ลำดับที่ 4  

      

 
    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 35,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือดำเนินการ  ส่งเสริมหรือสนับสนุน
โครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม  ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าของที่ระลึก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง     
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.3/ว 1953  ลงวันที่ 17  
พฤษภาคม  2562 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 73 ลำดับที่ 2 
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    โครงปลูกต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน จำนวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการปลูกต้นไม้ ถวายแม่ของ
แผ่นดิน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่ากล้าไม ้ค่าวัสดุ -
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า 105 ลำดับที่ 2 

      

 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน
ของ อบต. ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและ
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 114 ลำดับที่ 14 

      

 
   ค่าวสัด ุ รวม 475,000 บาท  
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ธงชาติ  ธง
เฉลิมพระเกียรติ  ผ้า กระดาษ ดินสอ ปากกา ป้ายกล่อง
ไฟ เทปใส กาว แฟ้มสันกว้าง แฟ้มเสนองาน แฟ้มใส่เอกสาร ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว ๒ หน้า ตรายาง ตา่ง ๆ 
แผ่น CD แผ่น DVD กรรไกร คัตเตอร์  ใบมีด 
คัตเตอร์  ปากกาเคมี ปากกาไวท์บอร์ด  ลวดเสียบ
กระดาษ  กระดาษโปสเตอร์  ซองเอกสาร  ซองตรา
ครุฑ  กระดาษกาว  คลิปดำ ลวดเย็บกระดาษ  ที่เจาะ
กระดาษ ซองเอกสาร เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

      

 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
ที่จำเป็น เช่น หลอดไฟ ฟิวส์  สวิทซ์ไฟฟ้า ถ่านไฟ โคม
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า แบตเตอร่ีวิทยุ ไฟฉาย กระบอง
ไฟ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   

      

 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/ซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำสุขภัณฑ์ น้ำยา 
ล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก  น้ำยาปรับอากาศ ที่โกยขยะ ถุงใส่
ขยะ น้ำยาล้างจาน ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาด
ทางมะพร้าว กระดาษชำระ ชุดถ้วยกาแฟ ถุงขยะ ไม้ถูพ้ืน ผ้า
เช็ดเท้า ผงซักฟอก สบู่ แปรงขัดห้องน้ำ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์
ส่วนกลาง รถจักยานยนต์ส่วนกลาง) เช่น แบตเตอร่ี ยาง
นอก  ยางใน ฟิล์ม กรองแสง หัวเทียน ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์
ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง เคร่ืองดับเพลิง เคร่ืองตัด
หญ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

 
   วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก บุ้งก๋ี กรรไกร 
ตัดก่ิง ดินปลูก กระถาง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง         

 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่       
แผ่นป้าย  โปสเตอร์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าล้างอัด  
ขยายรูปถ่ายต่าง ๆ  แบตเตอร่ีกล้องถ่ายรูป  ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 90,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์ เมาส์  โปรแกรม และ
อ่ืนๆ ฯลฯ ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

      

 
   ค่าสาธารณปูโภค รวม 510,000 บาท  
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 320,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางขันแตก ค่าไฟฟ้าที่สาธารณะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  ตลอดจนระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

      

 
   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางขันแตก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและ
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

      

 
   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องชำระพร้อมกัน  เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เกิดข้ึน  เช่น ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์  
ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เก่ียวข้อง 
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ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 140,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  
ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบการบริการ
อินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ  และให้หมายความรวมถึงค่า
ใช้อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้ได้มาซึ่งการบริการ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

 
 งานวางแผนสถติิและวชิาการ รวม 40,000 บาท  
  งบรายจา่ยอืน่ รวม 40,000 บาท  
   รายจา่ยอืน่ รวม 40,000 บาท  
   รายจ่ายอื่น        
    ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ 

ต่าง ๆ 
จำนวน 40,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับหน่วยงาน
หรือสถาบันที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชน  

      

 
 งานบรหิารงานคลงั รวม 1,499,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 1,499,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 218,000 บาท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จำนวน 70,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี  ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง 
  

      

 
   ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท  
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามท่ี
กฎหมายกำหนด  เช่น คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัด
จ้าง และคณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีระเบียบกำหนด 

      

 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 80,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ .2559 และระเบียบ/หนังสือสั่งการอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล  ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบทางราชการ   
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่า
เช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่ 4)  พ.ศ. 2562 

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานส่วน
ตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2549 และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   ค่าใชส้อย รวม 1,094,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        

    
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX-GIS Parcel (แปลงที่ดิน) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

จำนวน 500,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำ
ระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์  LTAX - GIS Parcel (แปลงที่ดิน)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  เช่น  ค่าลงพ้ืนที่
สำรวจข้อมูลภาคสนาม ค่าจัดทำระบบข้อมูลในรูปแบบ
เอกสาร  ค่าสืบค้นข้อมูล ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูล  ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า 113 ลำดับที่ 12  

    จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก  เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ด้านการจัดทำแผนที่ภาษี 

จำนวน 108,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านการจัดทำแผนที่ภาษี  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๑๒๐  
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เร่ืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  118  ลำดับที่ 1  

      

 
    จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับด้าน

จัดเก็บข้อมูล 
จำนวน 108,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านการจัดเก็บข้อมูล  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๑๒๐  
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เร่ืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน 
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า 118 ลำดับที่ 1   

      

 
    จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับด้าน

จัดเก็บรายได้ 
จำนวน 108,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านการจัดเก็บรายได้  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๑๒๐  
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เร่ืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 118 ลำดับที่ 1  

      

 
    รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 150,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ได้แก่   
๑. เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรมหรือ
สัมมนาตามโครงการต่าง ๆ 
๒. เพ่ือเป็นค่าจ้างเข้าปก  จัดทำรูปเล่มผลงาน แผ่น
พับ ใบปลิว  ตลอดจนค่าถ่ายเอกสารต่างๆ  
๓. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดสิ่งปฏิกูล   
๔. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่นค่าจ้างแรงงานในการ
จัดทำของ  แบกหามสัมภาระ  ค่าจ้างเหมาแรงงานบริการ
ต่างๆ แรงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของ อบต. 
บางขันแตก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
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ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตลอดจนระเบียบ หนังสือ 
สั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3)  พ.ศ.2559  และระเบียบ หนังสือ 
สั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน
ของ อบต. ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  
ที ่มท0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภคและระเบียบ/
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

      

 
   ค่าวสัด ุ รวม 167,000 บาท  
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ตา่ง ๆ เช่น  กระดาษ ดินสอ ปากกา ป้ายกล่องไฟ เทป
ใส  กาว  แฟ้มสันกว้าง  แฟ้มเสนองาน  แฟ้มใส่เอกสาร   
ไม้บรรทัด  ยางลบ  กาว ๒ หน้า  ตรายางต่างๆ  
ที่จำเป็น  แผ่น CD แผ่น DVD กรรไกร คัตเตอร์  ใบมีด 
คัตเตอร์  ปากกาเคมี ปากกาไวท์บอร์ด  ลวดเสียบ
กระดาษ  กระดาษโปสเตอร์  ซองจดหมาย  ซองตรา
ครุฑ  กระดาษกาว  คลิปดำขนาดต่างๆ  ลวดเย็บกระดาษ  
ที่เจาะกระดาษ ซองเอกสาร เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 
 
  

      

 



59 
 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง (รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง) เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก  
ยางใน ฟิล์ม กรองแสง หัวเทียน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง  

      

 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับ
รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง        

 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์ เมาส์ โปรแกรม และอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  

      

 
   ค่าสาธารณปูโภค รวม 20,000 บาท  
   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์  ค่าดวงตราไปรษณียากร     
ค่าพัสดุภัณฑ์  ค่าธนาณัติ จดหมายต่างๆ สําหรับติดต่องาน
ราชการ  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบ หนังสือ 
สั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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         แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
 งานปอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรอืนและระงบัอคัคภียั รวม 1,081,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 586,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 80,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.เช่น ค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7271  
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง  

      

 
   ค่าใชส้อย รวม 340,000 บาท  
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
      

 
    โครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ
ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่  2563 เช่น ค่าเช่า
เต้นท์  ค่าอาหาร  ค่าจ้างเหมาติดไฟฟ้าแสงสว่าง  ค่าจ้างเหมา
จัดสถานที ่ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าน้ำดื่มบริการ
ประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า 96 ลำดับที่  2   

      

 
    โครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ
ประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์  2563 เช่น ค่าเช่า
เต้นท์  ค่าอาหาร  ค่าจ้างเหมาติดไฟฟ้าแสงสว่าง  ค่าจ้างเหมา
จัดสถานที ่ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าน้ำดื่มบริการ
ประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 96 ลำดับที่  3 

      

 
    โครงการฝึกอบรม การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และระงับ

อัคคีภัยเบื้องต้นในพ้ืนที่ ตำบลบางขันแตก 
จำนวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นท่ีตำบล 
บางขันแตก  เช่น  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  
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ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า 97 ลำดับที่ 4   

    โครงฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

จำนวน 250,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้แก่  
อปพร.ในพ้ืนที่ เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร   
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหาร
เย็น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ
พร้อมน้ำมันเช้ือเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 96 ลำดับที่ 1  

      

 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน
ของ อบต. ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  
ที ่มท0808.2/ว 3523   
ลงวันที ่20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและระเบียบ/
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 114 ลำดับที่ 14  

      

 
   ค่าวสัด ุ รวม 166,000 บาท  
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์
ส่วนกลาง) เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน ฟิล์ม กรองแสง หัว
เทียน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

      

 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 36,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

      

 
   วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 90,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ชุดฝึก  
อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ  
อปพร. ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า  
เข็มเคร่ืองหมาย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จำนวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา/จัดซื้อวัสดุดับเพลิง  เช่นถัง
เคมีดับเพลิง  สารเคมี สำหรับอาคารที่ทำการ อบต. ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และสำหรับสถานที่สำคัญของหมู่บ้าน    

      

 
  งบลงทนุ รวม 495,000 บาท  
   ค่าครภุัณฑ ์ รวม 495,000 บาท  
   ครุภัณฑ์อ่ืน        
    โครงการจัดทำป้ายบอกทางในเขตพ้ืนที่ตำบลบางขันแตก   

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
จำนวน 378,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจัดจ้าง/จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกชื่อซอย/ถนน พร้อม
ตดิตัง้  จำนวน 54 ป้าย ราคาชุดละ 7,000 บาทโดยมี
คุณลักษณะดังต่อไปน้ี 
1. กรอบป้ายเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียมหล่อ ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 0.35 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ทาสีทอง 
2. แผ่นป้ายเป็นแผ่นซิงค์ หนา 1.2 มม. พ้ืนติดแผ่นสติกเกอร์ 
สีน้ำเงินสะท้อนแสง ตัวอักษรสติกเกอร์สีขาวสะท้อนแสง 
3. ระยะความสูงป้ายจากยอดหัวบัวถึงโคนเสาป้ายต่อกับ 
เสาเหล็กอาบสังกะสีต้องไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 
4. เสาเหล็กอาบสังกะสี (BS-M) คาดน้ำเงิน ขนาด ศก. 3"  
(วัดวงใน)  ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (รวมความลึกฝังดิน) 
5. คอนกรีตยึดเสา เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 0.20 เมตร ฝังลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ฝังให้มั่นคง
แข็งแรง 
6. ครอบโคนเสาเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียมหล่อทาสีทอง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 97  ลำดับที่ 5 

      

 
    โครงการติดตั้งกระจกโค้งในตำบลบางขันแตก  อำเภอเมืองฯ 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
จำนวน 117,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหากระจกโค้งพร้อม
ตดิตัง้ จำนวน 18 จุดๆละ 6,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปน้ี 
1. กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต กรอบ
อะคริลิค  ขนาด ศก. 32 น้ิว (0.80 เมตร) 
2. เสาเหล็กอาบสังกะสี (BS-M) คาดน้ำ
เงิน ขนาด ศก. 2 1/2" (วัดวงใน) ยาวไม่น้อย
กว่า 2.50 เมตร ทาสีขาว/ดำ เชื่อมยีดติดกับเพลท
เหล็ก ขนาด 200x200x9 มม. 
3. แท่งคอนกรีตยึดเสา ลึกไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ฝังให้มั่นคง
แข็งแรง 
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4. ปิดปลายหัวเสาด้วยหัวปิดเหล็กชนิดเดียวกัน 
5. ปรับมุมมองให้ครอบคลุมการมองให้ชัดเจน (มุมก้ม มุมซ้าย 
/ขวา) 
6. ข้อความ อบต.บางขันแตก (พ่นด้วยสีเคลือบเงาสีขาว) 
7. ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง 
สีส้ม จำนวน 2 แถบ กว้าง 0.05 เมตร บริเวณเสาสูงจาก
ระดับผิวจราจร 0.80 เมตร (ติดโดยรอบเสา) 
8. ทำสีขาว/ดำ ด้วยสีน้ำมัน 
9. ชุดยึด 4-J Bolt ? 12 มม. เกรด 8.80 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98 ลำดับที่ 7 
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แผนงานการศกึษา  
 งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา รวม 2,908,920 บาท  
  งบบคุลากร รวม 790,920 บาท  
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจำ) รวม 790,920 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 748,920 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปี พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา และท่ีเพ่ิมเติม
ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
2. นักวิชาการศึกษา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนตำบลตามที่
ควรได้รับตามระเบียบที่
กำหนด จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ผู้อำนวยการกอง
การศึกษา  (นักบริหารงานการศึกษา) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

 
  งบดำเนินงาน รวม 186,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จำนวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก ค่า
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ   เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และระเบียบ หนังสือสั่งการ 
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  แก่
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล  ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบทางราชการ   
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่า
เช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2562 

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วน
ตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 และระเบียบ หนังสือ 
สั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

 
   ค่าใชส้อย รวม 120,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ได้แก่   
๑. เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรมหรือ
สัมมนาตามโครงการต่าง ๆ 
๒. เพ่ือเป็นค่าจ้างเข้าปก  จัดทำรูปเล่มผลงาน  
แผ่นพับ ใบปลิว  ตลอดจนค่าถ่ายเอกสารต่างๆ  
๓. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่นค่าจ้างแรงงานในการ
จัดทำของ  แบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาแรงงานบริการ
ต่างๆ แรงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของ อบต. 
บางขันแตก 
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และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 
/ว7120   ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่งการ 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของ
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่3)  พ.ศ.2559 และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

      

 
    โครงการทัศนศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและ

คณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด  อบต.บางขันแตก 
จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูและคณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัด  อบต.บางขันแตก  เช่น  ค่าเช่าเหมารถพร้อม
น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าของที่ระลึก  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์การฝึกอบรม   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 116 ลำดับที่ 1  

      

 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน
ของ อบต. ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและ
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 114 ลำดับที่ 14 
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  งบเงนิอดุหนุน รวม 1,932,000 บาท  
   เงนิอดุหนนุ รวม 1,932,000 บาท  
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
    โครงการจ้างวิทยากรให้ความรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 120,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดธรรมสิถิติ์ 
วราราม  โครงการจ้างบุคลากรให้ความรู้ภาษาต่างประเทศ 
ตามหนังสือโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 
ที ่ ศธ 04151.15/155  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 

      

 
    โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์ 

วราราม 
จำนวน 1,156,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพ้ืนที่   
- โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม จำนวนนักเรียน 289 คน  
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน  เป็นเงิน 1,156,000 บาท 
ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 76 ลำดับที่ 5 
ทั้งน้ี จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

      

 
    โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดนางพิมพ์ จำนวน 80,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพ้ืนที่   
- โรงเรียนวัดนางพิมพ์ จำนวนนักเรียน 20 คน  
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน  เป็นเงิน 80,000 บาท 
ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 77 ลำดับที่ 8 
ทั้งน้ี จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

      

 
    โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบางขันแตก จำนวน 272,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพ้ืนที่   
- โรงเรียนวัดบางขันแตก จำนวนนักเรียน 68 คน  
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน  เป็นเงิน 272,000 บาท 
ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 76 ลำดับที่ 6 
ทั้งน้ี จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
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    โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 
คงคาราม 

จำนวน 304,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพ้ืนที่   
- โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม จำนวนนักเรียน 76 คน  
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน  เป็นเงิน 304,000 บาท 
ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 76 ลำดับที่ 7 
ทั้งน้ี จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

      

 
 งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา รวม 3,912,517 บาท  
  งบบคุลากร รวม 1,902,060 บาท  
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,902,060 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,252,680 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ
ครู  และจ่ายเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และท่ีเพ่ิมเติม 
ตามแผนอัตรากำลังสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 627,960 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จำนวน 4 อัตรา  และที่เพ่ิมเติมตามแผนอัตรากำลัง
สามปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 21,420 บาท 
 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
ตามท่ีระเบียบกำหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

 
  งบดำเนินงาน รวม 2,010,457 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จำนวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก  
ค่าจัดเก็บข้อมูลต่างๆ  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 , หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และระเบียบ หนังสือสั่งการ 
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 40,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วน
ตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2549 และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   ค่าใชส้อย รวม 797,530 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการ

ดูแลเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 108,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายเดือนแรงงานบุคคลภายนอก   
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๑๒๐  
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เร่ืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 118 ลำดับที่ 1 

      

 
    รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 40,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ได้แก่   
๑. เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรมหรือ
สัมมนาตามโครงการต่าง ๆ     
๒. เพ่ือเป็นค่าจ้างเข้าปก  จัดทำรูปเล่มผลงาน แผ่น
พับ ใบปลิว  ตลอดจนค่าถ่ายเอกสารต่างๆ  
๓. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่นค่าจ้างแรงงานในการ
จัดทำของ  แบกหามสัมภาระ  ค่าจ้างเหมากำจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าจ้างเหมาแรงงานบริการต่างๆ แรงงานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องกับกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด อบต.   
บางขันแตก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536                 ลง
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่งการ 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
      

 
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนา
ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3)พ.ศ.2559 และระเบียบ หนังสือสั่งการ
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อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
    โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล

บางขันแตก 
จำนวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการทัศนศึกษา
ดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล    
บางขันแตก  เช่น ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ำมันเช้ือเพลิง  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 116 ลำดับที่ 1 

      

 

    

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการวันเด็ก   
    แห่งชาติ  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 
    เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ -อุปกรณ์ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
    ที่เก่ียวข้อง  
    ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (พ.ศ.2561-2568 ) หน้าที ่91 ลำดับที่ 1 

จำนวน 20,000 บาท  

 
    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัด 

การเรียนการสอน) 
จำนวน 151,700 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าจัดการเรียนการสอน) สำหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
บางขันแตก  จำนวน 3 แห่ง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน 
ค่าจัดการเรียนการสอน)  จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
1) ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/
คน  จำนวนเด็กนักเรียน 61 คน เป็นเงิน 103,700 บาท 
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 48,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จำนวน 8 อัตรา  
ครู  จำนวน  ๔ คนๆละ 10,000 บาท พนักงานจ้าง        
จำนวน ๒ คนๆละ 2,000บาท/ปี  
(ข้อมูลจากจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังน้ี  
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/
ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
นำรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551 
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เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ ๗๖ ลำดับที่ ๔ 
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

จำนวน 68,930 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  จัดสรรสำหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 3 -5 ปี จำนวนเด็กนักเรียน 61 คน  ดังน้ี 
1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
จำนวน 61 คน เป็นเงิน 12,200 บาท 
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
จำนวน 61 คน เป็นเงิน 12,200 บาท 
3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
จำนวน 61 คน เป็นเงิน 18,300 บาท 
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
จำนวน 61 คน เป็นเงิน 26,230 บาท 
(ข้อมูลจากจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังน้ี  
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/
ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
นำรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 4 
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

      

 
    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร

กลางวัน) 
จำนวน 298,900 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แตก จำนวน 3 แห่ง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน)  จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อละ 20 บาท/
คน จำนวน 245 วัน จำนวนเด็กนักเรียน 61 คน   
(ข้อมูลจากจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังน้ี  
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/
ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
นำรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 4 
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน
ของ อบต. ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท
0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและระเบียบ/
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

      

 
   ค่าวสัด ุ รวม 1,114,927 บาท  
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ตา่ง ๆ เช่น  กระดาษ ดินสอ ปากกา ป้ายกล่องไฟ 
เทปใส  กาว  แฟ้มสันกว้าง  แฟ้มเสนองาน  แฟ้มใส่เอกสาร   
ไม้บรรทัด  ยางลบ  กาว ๒ หน้า  ตรายางต่างๆ  
ที่จำเป็น  แผ่น CD แผ่น DVD กรรไกร คัตเตอร์  ใบมีด 
คัตเตอร์  ปากกาเคมี ปากกาไวท์บอร์ด  ลวดเสียบ
กระดาษ  กระดาษโปสเตอร์  ซองจดหมาย  ซองตรา
ครุฑ  กระดาษกาว  คลิปดำขนาดต่างๆ  ลวดเย็บกระดาษ  
ที่เจาะกระดาษ ซองเอกสาร เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

      

 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำสุขภัณฑ์ น้ำยา
ล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก  น้ำยาปรับอากาศ ที่โกยขยะ ถุงใส่
ขยะ น้ำยาล้างจาน ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาด
ทางมะพร้าว กระดาษชำระ ชุดถ้วยกาแฟ ไม้ถูพ้ืน ผ้าเช็ด
เท้า ผงซักฟอก สบู่ แปรงขัดห้องน้ำ  ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
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   ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 984,927 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนใน
โรงเรียน  สังกัด สพฐ. จำนวน  260 วัน จำนวน 4 แห่ง 
1. โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม จำนวน  289 คน 
2. โรงเรียนวัดบางขันแตก จำนวน 68 คน 
3. โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม จำนวน 76 คน 
4. โรงเรียนวัดนางพิมพ์ จำนวน  20 คน 
สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน  260 วัน จำนวน 3 แห่ง 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ จำนวน  34 คน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางขันแตก จำนวน  14 คน 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ                     
คงคาราม จำนวน 13 คน 
อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท 
(ทั้งน้ี จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก      
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)   
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2563 ลง
วันที่28 มิถุนายน 2562  ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่งการ
อ่ืนๆ     ที่เก่ียวข้อง  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                                  
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 75 ลำดับที่ 2 

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์ เมาส์ โปรแกรม และอ่ืนๆ   
ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

      

 
   วัสดุการศึกษา จำนวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุการศึกษา  เช่น เคร่ืองเล่น
เด็ก หนังสือประเภทต่างๆ เกมส์ สำหรับเด็กเล็ก ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

 
   ค่าสาธารณปูโภค รวม 48,000 บาท  
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางขันแตก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตลอดจนระเบียบ และ
หนังสือสั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
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   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 3,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและ
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

      

 
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 25,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น ค่า
โทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบการบริการ
อินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ  และให้หมายความรวมถึงค่า
ใช้อื่นที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้ได้มาซึ่งการบริการ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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แผนงานสาธารณสุข  
 งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสขุ รวม 2,321,920 บาท  
  งบบคุลากร รวม 1,276,920 บาท  
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,276,920 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 691,500 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา  และท่ีเพ่ิมเติมตามแผน
อัตรากำลังสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 21,420 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล เช่น เงินค่า
ครองชีพช่ัวคราว  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ระเบียบกำหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนตำบลตามที่
ควรได้รับตามระเบียบที่
กำหนด จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 490,560 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้าง
ทั่วไป จำนวน 3 อัตรา  และที่เพ่ิมเติมตามแผนอัตรากำลัง 
สามปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
1. พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา 
2. คนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 3 อัตรา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 31,440 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

 
  งบดำเนินงาน รวม 805,000 บาท  
   ค่าใชส้อย รวม 385,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ได้แก่   
๑. เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรมหรือ
สัมมนาตามโครงการต่าง ๆ 
๒. เพ่ือเป็นค่าจ้างเข้าปก  จัดทำรูปเล่มผลงาน  
แผ่นพับ ใบปลิว  ตลอดจนค่าถ่ายเอกสารต่างๆ  
๓. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่นค่าจ้างแรงงานในการ
จัดทำของ  แบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมากำจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าจ้างเหมาแรงงานบริการต่างๆ แรงงานอ่ืนๆ 
 ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของ  อบต.บางขันแตก 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559,  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 
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/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตลอดจน
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่3)  พ.ศ.2559 และระเบียบ/ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

      

 
    โครงการ ร่วมแรง  ร่วมใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
จำนวน 25,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมแรง  ร่วมใจ  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่ง การอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 107 ลำดับที่ 5  

      

 
    โครงการบางขันแตก  ร่วมใจ ลด - คัด - แยกขยะ จำนวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบางขันแตก ร่วมใจ ลด - คัด -
แยกขยะ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  วัสดุถังขยะ   
ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียว ข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
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2559 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 106 ลำดับที ่3 

    โครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี จำนวน 80,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบางขันแตก รักสามัคค ีทำ
ความดีถวายพ่อหลวง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองดื่ม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาเรือ
พร้อมน้ำมันเช้ือเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 107 ลำดับที่ 4 

      

 
    โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย จำนวน 50,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อจากยุงลาย (โรคไข้เลือดออก)  เช่น  ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 86 ลำดับที่ 36  

      

 
    โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า  เช่น  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าจ้างเหมา  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 86 ลำดับที่ 37 

      

 

    

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย 
ราชนารี   เช่น  ค่าวัคซีน  ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์เลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 79 ลำดับที่ 1  
  

      

 



80 
 

    โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการกำจัดน้ำเสียของสถาน
ประกอบการ 

จำนวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ การกำจัด
น้ำเสียของสถานประกอบการ เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 107 ลำดับที่ 6  

      

 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 60,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วน
สาธารณสุข เช่น รถบรรทุกขยะ  เคร่ืองพ่นหมอกควัน เคร่ือง
ดับเพลิง  เคร่ืองตัดหญ้า เป็นต้น เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 118 ลำดับที่ 2   

      

 
   ค่าวสัด ุ รวม 420,000 บาท  
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์
บรรทุกขยะ) เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน ฟิล์ม กรอง
แสง หัวเทียน ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

      

 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 120,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ  เคร่ือง
ดับเพลิง  เคร่ืองตัดหญ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 150,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุเก่ียวกับการ
สาธารณสุข เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สารเคมีกำจัด
ยุงลาย เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ถุงมือ น้ำมันเบนซินสำหรับ
เคร่ืองพ่นสารเคมี และน้ำมันดีเซลสำหรับผสมสารเคมีกำจัด
ยุงลาย กล่องล้างฟิล์ม กระดาษทดสอบไขมันในเลือด จุลินทรีย์
บำบัด  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   วัสดุอื่น จำนวน 100,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตาม
ประเภทรายจ่าย เช่น ถังขยะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
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  งบเงนิอดุหนุน รวม 240,000 บาท  
   เงนิอดุหนนุ รวม 240,000 บาท  
   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        
    อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน

สาธารณสุข 
จำนวน 240,000 บาท 

 

      

  
เพ่ืออุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข  จำนวน 12 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 86-89 ลำดับที่ 38-49  
 
  

      

 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์  

 งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 144,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 144,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จำนวน 144,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักบริบาลชุมชน  จำนวน 2 คนๆ
ละ 6,000 บาท/เดือน  เป็นเงิน  144,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิก
ค่าใช้จ่าย  พ.ศ. 2562 
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แผนงานเคหะและชมุชน  
 งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชมุชน รวม 3,160,110 บาท  
  งบบคุลากร รวม 1,707,180 บาท  
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,707,180 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,063,500 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายตั้งไว้เดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วน
ตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง และท่ีเพ่ิมเติมตามอัตรากำลังสาม
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)ดังต่อไปน้ี 
1. ผู้อำนวยการกองช่าง 
2. วิศวกรโยธา 
3. นายช่างโยธา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 21,420 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล เช่น เงินค่า
ครองชีพช่ัวคราว  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ระเบียบกำหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนตำบลตามที่
ควรได้รับตามระเบียบที่
กำหนด จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 492,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตามแผนอัตรากำลังสาม
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ประกอบด้วย 
1. ผู้ชว่ยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา 
2. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา 
3. คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 88,260 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปรวม 4 อัตรา เช่น เงินค่าครองชีพ
ชั่วคราว  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

 
  งบดำเนินงาน รวม 1,223,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 413,000 บาท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จำนวน 300,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ค่า
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 ,  
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หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/
ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และระเบียบ/ หนังสือ 
สั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

   ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม  คณะกรรมการกำหนดราคา
กลาง  และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง       

 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  แก่
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบ/หนังสือสั่งการอ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง 

      

 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบทางราชการ 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่า
เช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่ 4)  พ.ศ. 2562 

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 25,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานส่วน
ตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 และระเบียบ หนังสือ 
สั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

 
   ค่าใชส้อย รวม 380,000 บาท  
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
      

 
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึก อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
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2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2559  และระเบียบ/
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน
ของ อบต.ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและ
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 114 ลำดับที่ 14  

      

 
   ค่าวสัด ุ รวม 430,000 บาท  
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ตา่ง ๆ เช่น  กระดาษ ดินสอ ปากกา ป้ายกล่องไฟ เทป
ใส  กาว  แฟ้มสันกว้าง  แฟ้มเสนองาน  แฟ้มใส่เอกสาร   
ไม้บรรทัด  ยางลบ  กาว ๒ หน้า  ตรายางต่างๆ ที่
จำเป็น  แผ่น CD แผ่น DVD กรรไกร คัตเตอร์  ใบมีด 
คัตเตอร์  ปากกาเคมี ปากกาไวท์บอร์ด  ลวดเสียบ
กระดาษ  กระดาษโปสเตอร์  ซองจดหมาย  ซองตรา
ครุฑ กระดาษกาว  คลิปดำขนาดต่างๆ  ลวดเย็บกระดาษ  
ที่เจาะกระดาษ ซองเอกสาร เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง  

      

 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ  สี  ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น  เหล็กกล้า เหล็กเส้น เหล็ก
รูปพรรณ  ยางมะตอยสำเร็จรูป ท่อน้ำประปา อุปกรณ์
ประปา อิฐ อิฐมอญ  
อิฐบล็อก กระเบื้อง  หิน ดนิ ทราย คอนกรีต คอนกรีต
เสริมแรง คอนกรีตมวลเบา ปูน กระจก  พลาสติก  
พอลิเมอร์  ผ้า เชือก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์
ส่วนกลาง รถจักยานยนต์ส่วนกลาง) เช่น แบตเตอร่ี ยาง
นอก  ยางใน ฟิล์ม กรองแสง หัวเทียน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์
ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง เคร่ืองตัดหญ้า ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์ เมาส์ โปรแกรม และอ่ืนๆ ฯลฯ ที่
เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  

      

 
  งบเงนิอดุหนุน รวม 229,930 บาท  
   เงนิอดุหนนุ รวม 229,930 บาท  
   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        

    
โครงการว่างท่อ ขยายเขต จ่ายน้ำประปาภูมิภาค  บริเวณซอย
โพงพางสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลบางขันแตก  อำเภอเมืองฯ  จังหวัด
สมุทรสงคราม 

จำนวน 229,930 บาท 

 

      

  
ตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาค  สาขา
สมุทรสงคราม ที ่ มท 55420-15 /1608   
ลงวันที่  30  กรกฎาคม  2562   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 72 ลำดับที่ 3  

      

 
 งานไฟฟา้ถนน รวม 559,420 บาท  
  งบบคุลากร รวม 159,420 บาท  
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจำ) รวม 159,420 บาท  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 138,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 21,420 บาท  

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

 
  งบดำเนินงาน รวม 400,000 บาท  
   ค่าใชส้อย รวม 200,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 200,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมา
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  ค่าจ้างแรงงานในการจัดทำ
ของ  แบกหามสัมภาระ  ค่าจ้างเหมาแรงงานบริการ
ต่างๆ แรงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของ  อบต. 
บางขันแตก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่  ๑๒๒ ลำดับที่ ๑๒ 

      

 
   ค่าวสัด ุ รวม 200,000 บาท  
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 200,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

 
 งานกำจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู รวม 713,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 713,000 บาท  
   ค่าใชส้อย รวม 708,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติหน้าที่พนักงาน

ประจำรถขยะ 
จำนวน 108,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๑๒๐  
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เร่ืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่  ๑๒๒ ลำดับที่ ๑๒ 

    รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 600,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการกำจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ตำบล
บางขันแตก  จำนวน ๑๒ เดือนๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่  ๑๐๘ ลำดับที่ ๑  

      

 
   ค่าวสัด ุ รวม 5,000 บาท  
   วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  สำหรับ
พนักงานขนถ่ายขยะ  เช่น  เสื้อแขนยาว เสื้อแขนสั้น ถุงมือยาง
หรือหนัง ถุงมือผ้า ผ้าปิดจมูก เสื้อก๊ักสีสะท้อนแสง รองเท้ายาว
หุ้มส้น ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน  
 งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัสรา้งความเข้มแขง็ของชมุชน รวม 150,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 150,000 บาท  
   ค่าใชส้อย รวม 150,000 บาท  
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
      

 
    โครงการฝึกอบรม  ส่งเสริมทักษะ ฝึกอาชีพ  สร้างรายได้แก่ชุมชน จำนวน 60,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรม ส่งเสริม ทักษะฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก่
ชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 101  ลำดับที่ 3 

      

 
    โครงการสร้างพลเมืองดี  ตามวิถีประชาธิปไตย จำนวน 60,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดดำเนินงานตามโครงการ
พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้าง
เหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 5 

      

 
    โครงการอบรมผู้นำชุมชน ประชาชนในการจัดทำแผน จำนวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรมผู้นำ
ชุมชน ประชาชนในการจัดทำแผน  เพ่ือจัดทำแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาห้าปี  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 1921  
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 4  

 งานสง่เสริมและสนบัสนนุความเข้มแขง็ชมุชน รวม 450,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 450,000 บาท  
   ค่าใชส้อย รวม 450,000 บาท  
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
      

 
    โครงการ อบต.บางขันแตกเคลื่อนที่ พบประชาชน จำนวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ อบต. 
บางขันแตกเคลื่อนที่ พบประชาชน  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าเช่าเวที  ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่า
โต๊ะ ค่าเช่าเก้าอ้ี ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝีกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า123 ลำดับที่ 3 

      

 
    โครงการคืนชีวิตและอนุรักษ์สัตว์น้ำ  สร้างสมดุลแก่ธรรมชาติ จำนวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการคืนชีวิต
และอนุรักษ์สัตว์น้ำ สร้างสมดุลแก่ธรรมชาติ เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ ค่าเช่าเต้นท์  
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
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2559 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 1 

    โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริม
ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างเหมารถพร้อม
น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝีกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ตลอดจนระเบียบ/หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 124 ลำดับที่ 6 

      

 
    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ 
ที่แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0801.2 /ว0600  
ลงวันที่ 29  มกราคม 2559  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ หนังสือสั่งการ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 123  ลำดับที่ 2 
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    โครงการรณรงค์/ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมัน
เชื้อเพลิง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 101 ลำดับที่ 1 

      

 
    โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรีและครอบครัว จำนวน 100,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำนินงานตามโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว ประกอบด้วย การพัฒนาบทบาทสตรี ภาวะ
ผู้นำ การมีส่วนร่วมในการเมืองระดับท้องถิ่น การพัฒนา
ครอบครัว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมัน
เชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 4 

      

 
    โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 80,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมัน
เชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.6/ว 3188  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 2 

    โครงการอบรม/ส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาตำบลในด้านต่างๆ จำนวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม/ส่งเสริม
ความรู้ด้านการพัฒนาตำบลในด้านต่างๆ  เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมัน
เชื้อเพลิง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝีกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 124 ลำดับที่ 4 

      

 
    โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 100,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำนินงานตามโครงการอาสาสมัคร
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมัน
เชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 1 
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                    แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
 งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 85,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท  
   ค่าใชส้อย รวม 20,000 บาท  
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
      

 
    โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดบ่วง จำนวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขัน
กีฬาตะกร้อลอดบ่วง  เช่น  ค่าเงินรางวัล ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าเช่า
เต้นท์ ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่ง การอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 4  

      

 
  งบเงนิอดุหนุน รวม 65,000 บาท  
   เงนิอดุหนนุ รวม 65,000 บาท  
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
    โครงการแข่งขันกีฬาและกีฑานักเรียนเครือข่ายบางขันแตก 

ต้านภัยยาเสพติด 
จำนวน 65,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน  
ตามหนังสือโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์ 
วราราม ศธ 04151.15/154 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2562   
1. โครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนเครือข่าย 
บางขันแตก  ต้านยาเสพติด  จำนวน  6๕,000 บาท  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 100  ลำดับที่ 4   

      

 
 งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ่น รวม 499,655 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 80,000 บาท  
   ค่าใชส้อย รวม 80,000 บาท  
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
      

 
    โครงการส่งเสริม  สนับสนุนและอนุรักษ์ว่าวไทย จำนวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ว่าวไทย เช่น ค่าเงิน
รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าตอบแทนนักพากษ์  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่า 
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เคร่ืองเสียง  ค่าเคร่ืองดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 92 ลำดับที่ 4 

    โครงการสืบสานประเพณี  แห่เทียนพรรษา จำนวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณี แห่เทียน
พรรษา เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าอาหาร
กลางวัน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  
ค่าตกแต่งรถ/สถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่ 125 ลำดับที่ 3 

      

 
    โครงการสืบสานประเพณีชักพระ  ทอดผ้าป่า  และแข่งขันเรือพาย จำนวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีชัก
พระ ทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือพาย เช่น ค่าเงิน
รางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่ 92 ลำดับที่ 6 

      

 
    โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  และวันผู้สูงอายุ จำนวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเวที ค่า
เช่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต้นท์  ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่ 93 ลำดับที่ 8 
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  งบเงนิอดุหนุน รวม 419,655 บาท  
   เงนิอดุหนนุ รวม 419,655 บาท  
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
    โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม (เก่งดี มีสุข) จำนวน 25,405 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน  
ตามหนังสือโรงเรียน 
วัดบางขันแตก  ที ่ศธ 04151.19/94  
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 11 

      

 
    โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ จำนวน 54,250 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน  
ตามหนังสือโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์ 
วราราม ที ่ศธ 04151.15/154  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 10 

      

 
    โครงการจ้างวิทยากรสอนดนตรีนาฎศิลป์และวัฒนธรรมไทย

พ้ืนบ้าน 
จำนวน 120,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน  
ตามหนังสือโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์ 
วราราม ที ่ศธ 04151.15/154  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 10 

      

 
    โครงการเยาวชนบางขันแตกอนุรักษ์และสืบสานดนตรีและ

นาฎศิลป์ไทย 
จำนวน 120,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน  
ตามหนังสือโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 
คงคาราม  ที ่ ศธ 04151.32/380  
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 9 

      

 
    โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา จำนวน 100,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน  
ตามหนังสือโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 
คงคาราม  ที ่ ศธ 04151.32/380  
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 9 
  

      

 



97 
 

                แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
 งานกอ่สรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน รวม 6,414,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 300,000 บาท  
   ค่าใชส้อย รวม 300,000 บาท  
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน
ของ อบต.ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและ
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า 122 ลำดับที่ 13  

      

 
  งบลงทนุ รวม 6,114,000 บาท  
   ค่าที่ดนิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 6,114,000 บาท  
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        

    
ก่อสร้างสะพาน ข้ามคลองสะพานหัน บริเวณบ้านนางจินดา  
เปี่ยมอยู่  หมู่ที่ 11 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม 

จำนวน 878,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสะพาน
หัน บริเวณบ้านนางจินดา เปี่ยมอยู่  หมู่ที ่11 ตำบล 
บางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง  ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เลขที ่ 7/2562   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. (2561-2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 73 

      

 

    
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณ รพ.สต. 
วัดบางขันแตก หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม 

จำนวน 1,200,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณ รพ.สต. 
วัดบางขันแตก หมู่ที ่1 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.70 เมตร จำนวน 1 หลัง  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เลขที ่5/2562 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 55 ลำดับที่ 2 
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   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
    งานซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนผิวจราจร (บ้านนัดตาว่าย-แหลมใหญ่)  

หมู่ที่ 12 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 
จำนวน 1,610,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนผิวจราจร  
(บ้านนัดตาว่าย-แหลมใหญ่) หมู่ที ่12 ตำบล 
บางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อม
ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 96.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เลขที ่8/2562 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 ลำดับที่ 81 

      

 

    
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (สายบ้านคลองบ่อ-

บ้านดอนจั่น) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5  ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

จำนวน 1,926,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก (สายบ้านคลองบ่อ-บ้านดอนจั่น) ช่วงที่ 2  
หมู่ที่ 5  ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 1,190 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เลขที ่6/2562 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 3 

      

 
   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง       
 

    ค่าจ้างออกแบบ สำรวจ รับรองแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ  สำรวจ รับรองแบบ ควบคุมงาน
ก่อสร้างที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

 



99 
 

แผนงานการเกษตร  
 งานสง่เสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท  
   ค่าใชส้อย รวม 100,000 บาท  
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
      

 
    โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช จำนวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิงานตามโครงการ ป้องกันและ
กำจัดศัตรูพืช เช่น ค่าน้ำยา  ค่าภาชนะ  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่ 104 ลำดับที่ 4 

      

 

    
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล
บางขันแตก 

จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบางขันแตก เช่น ค่าจ้าง
เหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่ 128 ลำดับที่ 1 
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    โครงการอบรม/ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร จำนวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิงานตามโครงการป้องกันและ
กำจัดศัตรูพืช เช่น ค่าน้ำยา  ค่าภาชนะ  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ตลอดจนระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่ 103 ลำดับที่ 1 
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แผนงานการพาณชิย์  
 งานกจิการประปา รวม 608,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 608,000 บาท  
   ค่าใชส้อย รวม 258,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก  เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับ

ด้านประปา 
จำนวน 108,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานกิจการประปา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๑๒๐  
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เร่ืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 19 

      

 
    รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่นค่าจ้างแรงงานในการ
จัดทำของ  แบกหามสัมภาระ  ค่าจ้างเหมาแรงงานบริการต่างๆ
ที่เก่ียวกับระบบประปาหมู่บ้าน  จ้างเหมาซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน แรงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของ  
อบต.บางขันแตก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 19 

      

 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน
ของ อบต.ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและ
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า 114 ลำดับที่ 14 

      

 
   ค่าวสัด ุ รวม 100,000 บาท  
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่เก่ียวกับกิจการประปา  เช่น ท่อ
ประปา กาว  เลื่อย ข้อต่อ ข้องอ ก๊อกน้ำ และวัสดุอื่นๆที่
เก่ียวข้อง 
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   ค่าสาธารณปูโภค รวม 250,000 บาท  
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 250,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ค่าไฟฟ้าที่
สาธารณะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตลอดจนระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
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แผนงานงบกลาง  
 งบกลาง รวม 19,330,498 บาท  
  งบกลาง รวม 19,330,498 บาท  
   งบกลาง รวม 19,330,498 บาท  
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 200,000 บาท  

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันแตก 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ,  
หนังสือสํานัก งาน ก.จ. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557  
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนที่ สุด ที ่มท 0809.5/5ว81  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และระเบียบ หนังสือสั่งการ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ ๑๒๗ ลำดับที่ 2 

      

 
   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่สำนักงาน
ประกันสังคม    
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2561  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4172   
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ ๑๒๗ ลำดับที่ 2 

      

 
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 15,388,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตำบล
บางขันแตก  
จำนวน 12  เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที ่2 

      

 
   เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,640,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ รายละ  ๘๐๐ บาทต่อ
เดือน  จำนวน  ๑๒ เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่ 94  ลำดับที่ 3 
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   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 84,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน  14 รายๆละ  
500 บาท รวม 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือยังชีพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 4 

      

 
   สำรองจ่าย จำนวน 208,498 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น   
- ค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน แต่มิได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ และหากไม่ดำเนินการโดยเร็วอาจเกิดความเสียหาย 
แก่ราชการหรือความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้    
- เป็นในกรณีเหตุจำเป็น หรือในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ ล่วงหน้า เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือ 
เพ่ื อ แ ก้ ไขปั ญ ห าจ าก ภั ย พิ บั ติ  ภั ย ธ รรม ช าติ ต่ า ง  ๆ    
- เป็นค่าใช้จ่ ายตามโครงการ  หรือนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล กระทรวง หรือของทางราชการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
โดยการอนุมัติใช้เป็นอำนาจของ คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ  
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 ข้อ 19 และ (ฉบับที ่2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 3   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่ 9๘ ลำดับที่ ๙ 

      

 
   รายจ่ายตามข้อผูกพัน        
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาจราจร เช่น การติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร กรวยจราจร ยางชะลอความเร็ว  
กระจกโค้ง และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  

      

 
    เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ จำนวน 400,000 บาท  

      

  
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
หลักประกันสุขภาพตำบลบางขันแตก  ไม่น้อยกว่า 40%  
ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  เร่ือง การกำหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ .2559 ตั้งไว้  400,000  บาท 
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    สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  คนบางขันแตก จำนวน 100,000 บาท  

      

  
เพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  คนบางขันแตก   
ตั้งไว้  100,000 บาท 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 ส.ค. 2553 

      

 
   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 290,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายตั้งไว้สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นของข้าราชการ ลูกจ้าง ให้แก่สำนักงานกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  อัตราร้อยละ ๑  
ของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้า ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546, พระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้า ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่  ๑๒๗  ลำดับที่ ๑ 

      

 
               

 


