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444  ท่  4  ซ บ น บ   ถนน ท  - ป ท   /ต บ  บ น ต
  ต/  ท   ด ท   75000

พ้นท่ 15.49 ต โ ต

ป ะช ท้ ด 8,752 น
ชาย 4,209 คน

หญิง 4,543 คน

 ณ นท่ 21 ธน  2564



ส่วนท่ี 1

ค้าถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงบประมาณ พ ศ  

ของ

องคຏ ารบริหารส่วนต้าบลบางขันต
อ้าภอมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม



ท นปร ธ น ภ ล ม ภ รบร ร วน บลบ น

. . 2564

1. ถ น ร ล
1.1

ถล บปร ม
. . 2564

1.1.1 140,826,055.89
1.1.2 85,442,820.91

1.1.3 28,756,524.75

1.1.4 0 0.00

1.1.5 31 22,173,900.00

1.2 0.00

. . 2563 30 . . 2563

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม พ.ศ. 2563 วนท่ี 30 นย ยน พ.ศ. 2563
2.1 55,366,579.73

ษ 563,759.46

596,133.90

1,120,431.04

0.00

็ ็ 108,310.00

0.00

ษ 24,042,912.33

28,935,033.00

2.2 5,058,187.00

2.3 38,524,664.07



18,512,967.00

8,658,268.00

7,986,249.07

593,400.00

2,773,780.00

ื 0.00

2.4 2,292,287.00

2.5 ื 361,800.00
2.6 0.00

2.7 0.00



ค้าแถลงงบประมาณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2564

รบร ร วนต บลบ น ต
ภ มื มุทร ร ม วด มุทร ร ม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี ร 2,313,930.77 2,220,000.00 2,300,000.00

มวด ธรรม นียม ปรบ ล ใบ
นุญ ต

572,450.30 577,500.00 593,000.00

มวดร ยได้ ทรพย น 1,069,241.16 1,050,000.00 1,070,000.00

มวดร ยได้ ธ รณูปโภ ล ร
พ ณชย

301,915.00 240,000.00 303,000.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด 84,463.00 41,500.00 84,000.00

มวดร ยได้ ทุน 0.00 3,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,342,000.23 4,132,000.00 4,353,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

มวดภ ษี ด รร 25,277,545.38 24,868,000.00 25,647,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

25,277,545.38 24,868,000.00 25,647,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

มวด น ุด นุนท่วไป 28,097,466.00 28,000,000.00 28,000,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

28,097,466.00 28,000,000.00 28,000,000.00

รวม 57,717,011.61 57,000,000.00 58,000,000.00



2564

2

2562 2563 2564

งบกลาง 17,833,409.00 19,330,498.00 18,925,230.00

งบบุคลากร 8,863,424.00 14,650,460.00 12,050,955.00

งบดา นินงาน 7,737,641.11 13,483,457.00 13,072,167.00

งบลงทุน 454,642.00 6,609,000.00 2,450,100.00

งบ งินอุดหนุน 2,350,850.00 2,886,585.00 11,461,548.00

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 40,000.00 40,000.00

37,239,966.11 57,000,000.00 58,000,000.00



ส่วนท่ี 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
องคຏ ารบริหารส่วนต้าบลบางขันแต

อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริ าร ่วนตาบลบางขัน ตก
อา ภอ มอง มทร งคราม  จัง วัด มทร งคราม

ด้าน รวม
ด้านบริหารท่ัวไป

ผนงานบริ ารงานทั่วไป 11,814,645

ผนงานการรักษาความ งบภายใน 744,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
ผนงานการศึกษา 6,588,017

ผนงาน าธารณ ข 2,335,440

ผนงาน ังคม ง คราะ 120,000

ผนงาน ค ะ ละชมชน 12,712,318

ผนงาน ร้างความ ข้ม ข็งของชมชน 610,000

ผนงานการศา นาวัฒนธรรม ละนันทนาการ 404,250

ด้านการเศรษฐกิจ
ผนงานอต า กรรม ละการโยธา 2,690,100

ผนงานการ กษตร 168,000

ผนงานการพาณิชย 888,000

ด้านการด้าเนินงานอื่น
ผนงานงบกลาง 18,925,230

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 58,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ นต บ บ น ต

ภ มื มุท ม ด มุท ม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 18,925,230 18,925,230

     บ 18,925,230 18,925,230

น้ : 1/8



แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานงบ งานบริหารท่ัวไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,161,645 0 0 7,161,645

     น ดื น (ฝ่ ย มื ) 2,963,160 0 0 2,963,160

     น ดื น (ฝ่ ยป ) 4,198,485 0 0 4,198,485

งบด้านินงาน 3,398,000 0 1,215,000 4,613,000

     ต บ ทน 554,000 0 172,000 726,000

     ใช้ ย 1,920,000 0 866,000 2,786,000

     ดุ 425,000 0 137,000 562,000

     ธ ณูปโภ 499,000 0 40,000 539,000

งบรายจ่ายอื่น 0 40,000 0 40,000

     ย ย ื่น 0 40,000 0 40,000

รวม 10,559,645 40,000 1,215,000 11,814,645

น้ : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบด้านินงาน 684,000 684,000

     ต บ ทน 70,000 70,000

     ใช้ ย 401,000 401,000

     ดุ 213,000 213,000

งบลงทุน 60,000 60,000

     ุภณฑ 60,000 60,000

รวม 744,000 744,000

น้ : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารท่ัวไปก่ียว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 543,080 1,766,770 2,309,850

     น ดื น (ฝ่ ยป ) 543,080 1,766,770 2,309,850

งบด้านินงาน 231,000 2,107,167 2,338,167

     ต บ ทน 61,000 40,000 101,000

     ใช้ ย 170,000 848,910 1,018,910

     ดุ 0 1,170,257 1,170,257

     ธ ณูปโภ 0 48,000 48,000

งบงินอุดหนุน 1,940,000 0 1,940,000

     น ุด นุน 1,940,000 0 1,940,000

รวม 2,714,080 3,873,937 6,588,017

น้ : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารท่ัวไปก่ียว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,035,440 1,035,440

     น ดื น (ฝ่ ยป ) 1,035,440 1,035,440

งบด้านินงาน 1,060,000 1,060,000

     ใช้ ย 570,000 570,000

     ดุ 490,000 490,000

งบงินอุดหนุน 240,000 240,000

     น ุด นุน 240,000 240,000

รวม 2,335,440 2,335,440

แผนงานสังคมสงคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงคราะห์

รวม

งบด้านินงาน 120,000 120,000

     ต บ ทน 120,000 120,000

รวม 120,000 120,000

น้ : 5/8



แผนงานคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารท่ัวไปก่ียว
กับคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานก้าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 1,384,600 159,420 0 1,544,020

     น ดื น (ฝ่ ยป ) 1,384,600 159,420 0 1,544,020

งบด้านินงาน 1,265,000 310,000 606,000 2,181,000

     ต บ ทน 425,000 0 0 425,000

     ใช้ ย 420,000 160,000 600,000 1,180,000

     ดุ 420,000 150,000 6,000 576,000

งบงินอุดหนุน 5,842,552 3,144,746 0 8,987,298

     น ุด นุน 5,842,552 3,144,746 0 8,987,298

รวม 8,492,152 3,614,166 606,000 12,712,318

แผนงานสร้างความข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารท่ัวไปก่ียว
กับสร้างความข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งสริมและสนับ
สนุนความข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบด้านินงาน 205,000 405,000 610,000

     ใช้ ย 205,000 405,000 610,000

รวม 205,000 405,000 610,000

น้ : 6/8



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

รวม

งบด้านินงาน 30,000 80,000 110,000

     ใช้ ย 30,000 80,000 110,000

งบงินอุดหนุน 0 294,250 294,250

     น ุด นุน 0 294,250 294,250

รวม 30,000 374,250 404,250

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

รวม

งบด้านินงาน 300,000 300,000

     ใช้ ย 300,000 300,000

งบลงทุน 2,390,100 2,390,100

     ที่ดน ่ ้ 2,390,100 2,390,100

รวม 2,690,100 2,690,100

น้ : 7/8



แผนงานการกษตร

งานงบ งานส่งสริมการกษตร รวม

งบด้านินงาน 168,000 168,000

     ต บ ทน 18,000 18,000

     ใช้ ย 150,000 150,000

รวม 168,000 168,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบด้านินงาน 888,000 888,000

     ใช้ ย 438,000 438,000

     ดุ 120,000 120,000

     ธ ณูปโภ 330,000 330,000

รวม 888,000 888,000

น้ : 8/8







รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2564
ง รบร ร วนต บลบ ง น ต

ภ มื ง มุทร ง ร ม  จง วด มุทร ง ร ม
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภ ษีโรง รื น ล ที่ดน 1,486,704.00 1,709,996.50 1,911,507.77 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     ภ ษีบ รุงท งที่ 113,373.00 109,159.00 117,975.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ภ ษีที่ดน ล ่งปลู ร ง 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 -1.11 % 1,780,000.00

     ภ ษีป้ ย 212,012.00 190,043.00 284,448.00 200,000.00 50.00 % 300,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,812,089.00 2,009,198.50 2,313,930.77 2,220,000.00 2,300,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต ร ย ุร 1,881.80 2,949.70 2,124.30 3,000.00 -26.67 % 2,200.00

     ธรรม นียม ็บ ล นมูลฝ ย 376,460.00 400,920.00 416,590.00 410,000.00 3.66 % 425,000.00

     ธรรม นียมใน ร นง ื รบร ง ร จง ถ นที่
จ น ย ร รื ม ร

2,300.00 500.00 2,800.00 1,000.00 180.00 % 2,800.00

     ธรรม นียมปิด โปรย ตดต้ง ผนปร ศ รื ผนปลว พื่
รโฆษณ

0.00 0.00 0.00 500.00 -40.00 % 300.00

     ธรรม นียม ี่ยว บ ร วบ ุม ร 4,904.00 4,221.00 10,777.00 5,000.00 120.00 % 11,000.00

     ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย 1,070.00 2,230.00 980.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     ธรรม นียม ื่น ๆ 500.00 1,180.00 2,170.00 1,000.00 130.00 % 2,300.00

     ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ปรบ รผด ญญ 102,030.50 101,657.00 120,434.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00

วนท่ีพมพ : 21/12/2564  11:37:17 น  : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ใบ นุญ ตปร บ ร รบ จ รที่ ปน นตร ยต
ุ ภ พ

7,825.00 15,125.00 13,425.00 18,000.00 -16.67 % 15,000.00

     ใบ นุญ ต ี่ยว บ ร วบ ุม ร 3,080.00 5,000.00 1,230.00 6,000.00 -76.67 % 1,400.00

     ใบ นุญ ต ื่นๆ 0.00 1,920.00 1,920.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 500,051.30 535,702.70 572,450.30 577,500.00 593,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ช รื บร ร ถ นที่ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ด บี้ย 600,240.52 1,017,856.18 1,046,241.16 1,050,000.00 1.90 % 1,070,000.00

     ร ยไดจ ทรพย น ื่น ๆ 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 610,240.52 1,017,856.18 1,069,241.16 1,050,000.00 1,070,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     ร ยไดจ ธ รณูปโภ ล รพ ณชย 201,650.00 237,570.00 301,915.00 240,000.00 26.25 % 303,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 201,650.00 237,570.00 301,915.00 240,000.00 303,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ย บบ ปลน 152,000.00 0.00 64,100.00 40,000.00 60.00 % 64,000.00

     ร ยได บ็ด ตล็ด ื่นๆ 198,729.98 1,370.00 20,363.00 1,500.00 1,233.33 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 350,729.98 1,370.00 84,463.00 41,500.00 84,000.00

หมวดรายได้จากทุน
     ยท ดตล ดทรพย น 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษี ล ธรรม นียมรถยนต 284,341.92 437,762.22 438,105.39 430,000.00 1.86 % 438,000.00

     ภ ษีมูล พ่มต ม พ.ร.บ. นด ผน 8,844,218.07 9,827,619.33 10,207,848.39 10,000,000.00 3.00 % 10,300,000.00

วนท่ีพมพ : 21/12/2564  11:37:17 น  : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภ ษีมูล พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 3,970,398.12 4,383,275.48 4,025,790.83 4,300,000.00 -4.65 % 4,100,000.00

     ภ ษีธุร จ ฉพ 612,505.35 166,091.33 64,440.17 170,000.00 0.00 % 170,000.00

     ภ ษี ุร 1,836,469.44 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภ ษี รรพ มต 3,987,723.54 7,060,614.61 7,616,415.09 7,000,000.00 10.00 % 7,700,000.00

     ภ ลวง ล ธรรม นียมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม 3,672.00 5,653.00 0.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00

     ภ ลวง ร 64,123.17 53,589.95 58,626.12 52,000.00 13.46 % 59,000.00

     ภ ลวงปิโตร ลียม 57,230.80 55,116.27 67,231.39 55,000.00 21.82 % 67,000.00

     ธรรม นียมจดท บียน ทธ ล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดน

2,704,372.00 2,863,171.00 2,788,735.00 2,850,000.00 -1.75 % 2,800,000.00

     ธรรม นียม ล ใชน้ บ ด ล 540.00 6,000.00 10,353.00 6,000.00 66.67 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,365,594.41 24,858,893.19 25,277,545.38 24,868,000.00 25,647,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น ที่ ล
ภ ร จถ ยโ น ลื ท

26,276,776.00 26,459,682.00 28,097,466.00 28,000,000.00 0.00 % 28,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 26,276,776.00 26,459,682.00 28,097,466.00 28,000,000.00 28,000,000.00

รวมทุกหมวด 52,117,131.21 55,120,272.57 57,717,011.61 57,000,000.00 58,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564

ง รบร ร วนต บลบ ง น ต

ภ มื ง มุทร ง ร ม จง วด มุทร ง ร ม

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 58,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,300,000 บาท
ภ ษีโรง รื น ล ที่ดน จ นวน 200,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ ท บปที่ผ นม

ภ ษีบ รุงท้ งที่ จ นวน 20,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ ท บปที่ผ นม

ภ ษีที่ดน ล ่งปลู ร้ ง จ นวน 1,780,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้น้ ย ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้น้ ย ว ปที่ผ นม

ภ ษีป้ ย จ นวน 300,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ม ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ม ว ปที่ผ นม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 593,000 บาท
ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต ร ย ุร จ นวน 2,200 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้น้ ย ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้น้ ย ว ปที่ผ นม
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ธรรม นียม ็บ ล นมูลฝ ย จ นวน 425,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ม ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ม ว ปที่ผ นม

ธรรม นียมใน ร นง ื รบร ง ร จ้ง ถ นที่จ น ย
ร รื ม ร

จ นวน 2,800 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ม ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ม ว ปที่ผ นม

ธรรม นียมปิด โปรย ตดต้ง ผนปร ศ รื ผนปลว พ่ื ร
โฆษณ

จ นวน 300 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้น้ ย ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้น้ ย ว ปที่ผ นม

ธรรม นียม ี่ยว บ ร วบ ุม ร จ นวน 11,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ม ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ม ว ปที่ผ นม

ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้น้ ย ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้น้ ย ว ปที่ผ นม

ธรรม นียม ื่น ๆ จ นวน 2,300 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ม ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ม ว ปที่ผ นม

ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ ท บปที่ผ นม
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ปรบ รผด ญญ จ นวน 120,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ ท บปที่ผ นม

ใบ นุญ ตปร บ ร ้ รบ จ รที่ ปน นตร ยต
ุ ภ พ

จ นวน 15,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้น้ ย ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้น้ ย ว ปที่ผ นม

ใบ นุญ ต ี่ยว บ ร วบ ุม ร จ นวน 1,400 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้น้ ย ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้น้ ย ว ปที่ผ นม

ใบ นุญ ต ื่นๆ จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ม ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ม ว ปที่ผ นม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,070,000 บาท
ด บี้ย จ นวน 1,070,000 บ ท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 303,000 บาท
ร ยได้จ ธ รณูปโภ ล รพ ณชย จ นวน 303,000 บ ท
ปร ม ณ รร ยรบไว้ม ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด

็บได้ม ว ปที่ผ นม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 84,000 บาท
ย บบ ปลน จ นวน 64,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ม ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ม ว ปที่ผ นม
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ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ จ นวน 20,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ม ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ม ว ปที่ผ นม

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
ยท ดตล ดทรพย น จ นวน 3,000 บ ท

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,647,000 บาท

ภ ษี ล ธรรม นียมรถยนต จ นวน 438,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ม ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ม ว ปที่ผ นม

ภ ษีมูล พ่มต ม พ.ร.บ. นด ผน จ นวน 10,300,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ม ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ม ว ปที่ผ นม

ภ ษีมูล พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน 4,100,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้น้ ย ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้น้ ย ว ปที่ผ นม

ภ ษีธุร จ ฉพ จ นวน 170,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ ท บปที่ผ นม

ภ ษี รรพ มต จ นวน 7,700,000 บ ท
ปร ม ณ รร ยรบไว้ม ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด

็บได้ม ว ปที่ผ นม
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ภ ลวง ล ธรรม นียมต ม ฎ ม ยว ด้วยป่ ไม้ จ นวน 3,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ ท บปที่ผ นม

ภ ลวง ร จ นวน 59,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ม ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ม ว ปที่ผ นม

ภ ลวงปิโตร ลียม จ นวน 67,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ม ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ม ว ปที่ผ นม

ธรรม นียมจดท บียน ทธ ล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดน

จ นวน 2,800,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้น้ ย ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้น้ ย ว ปที่ผ นม

ธรรม นียม ล ใช้น้ บ ด ล จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ม ว ปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ม ว ปที่ผ นม

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุน รวม 28,000,000 บาท

งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น้ ที่ ล ภ ร จ
ถ ยโ น ลื ท

จ นวน 28,000,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบไว้ ท บปที่ผ นม    น่ื งจ ดว จ จด
็บได้ ท บปที่ผ นม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 117,474 127,247 129,357 200,000 -40 % 120,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 5,522 10,000 -20 % 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,123,340 13,933,800 14,506,200 15,388,000 -1.95 % 15,088,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,897,500 2,160,000 2,334,400 2,640,000 1.04 % 2,667,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000 81,000 76,000 84,000 0 % 84,000

เงินสํารองจาย 113,315 34,969 18,270 308,498 12.75 % 347,830

รายจายตามข้อผูกพัน 141,678 700,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ 0 0 393,660 400,000 -50 % 200,000

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  คนบางขัน
แตก

0 0 100,000 100,000 0 % 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสวนตําบลบางขันแตก
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม    จังหวัดสมุทรสงคราม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

250,000 260,000 270,000 290,000 3.45 % 300,000

รวมงบกลาง 15,727,307 17,297,016 17,833,409 19,430,498 18,925,230

รวมงบกลาง 15,727,307 17,297,016 17,833,409 19,430,498 18,925,230

รวมงบกลาง 15,727,307 17,297,016 17,833,409 19,430,498 18,925,230

รวมแผนงานงบกลาง 15,727,307 17,297,016 17,833,409 19,430,498 18,925,230

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

532,080 532,080 532,080 532,080 0 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

90,720 90,720 90,720 90,720 0 % 90,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,233,549 2,249,160 2,181,120 2,249,160 0 % 2,249,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,947,549 2,963,160 2,895,120 2,963,160 2,963,160

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,441,252 1,828,546 1,436,400 1,411,000 77.53 % 2,504,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 98,200 35,340 6,040 1,738.41 % 111,040

เงินประจําตําแหนง 166,419 168,000 77,000 42,000 400 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 714,645 849,789 874,896 1,209,906 7.04 % 1,295,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 90,334 108,147 77,445 96,960 -20.13 % 77,445

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,496,650 3,052,682 2,501,081 2,765,906 4,198,485

รวมงบบุคลากร 5,444,199 6,015,842 5,396,201 5,729,066 7,161,645

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 6,300 50,000 500 % 300,000

คาเบี้ยประชุม 18,000 18,000 17,100 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 80,000

คาเชาบ้าน 104,419.3 116,000 22,000 0 100 % 84,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 29,000 31,750 25,000 29,600 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 151,419.3 165,750 70,400 109,600 554,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 339,188 342,787.5 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 425,202 455,000 31.87 % 600,000

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 10,125 8,725 7,325 4,800 941.67 % 50,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 16,168 70,288 50,302 50,000 100 % 100,000

คาใช้จายในงานรัฐพิธี 16,300 1,000 7,000 15,000 100 % 30,000

โครงการ  อบต.บางขันแตก  เคลื่อนที่  พบ
ประชาชน  ประจําปีงบประมาณ  2560

35,040 0 0 0 0 % 0

โครงการ อบรมให้ความรู้กฎหมาย ข้อมูล
ขาวสารของทางราชการ ให้กับผู้นําชุมชน 
และประชาชนทั่วไป

0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการเก่ียวกับพระราชพิธี  เนื่องใน
โอกาสมหามงคล  พระราชพิธีพระบรม
ราชาภิเษก  สมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

0 0 136,080 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดงานรัฐพิธี  เพื่อแสดงความ
อาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  ภายใต้กิจกรรมรวมพลัง
แหงความภักดี 

31,548 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อแสดงความอาลัย
และถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสม
เด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช

25,248 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 0 0 100,000 84,000 -100 % 0

โครงการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 110,000

โครงการจ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์ 
หน้าที่ทําการองค์การบริหารสวนตําบลบาง
ขันแตก

0 0 131,000 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู  รัชกาลที่ ๑๐

0 0 0 72,400 38.12 % 100,000

โครงการปรับภูมิทัศน์ รอบที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลบางขันแตก

0 0 0 48,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหาร
สวนตําบลและผู้นําชุมชนตําบลบางขันแตก

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการเยาวชนเรียนรู้  วิถีชีวิตพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

0 11,545 25,250 36,000 38.89 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตําบลบางขันแตก

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

23,504 0 10,886 0 100 % 35,000

โครงการอบต.บางขันแตกเคลื่อนที่พบประ
ชาชน

0 18,550 3,340 0 0 % 0

โครงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคม
พระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

50,600 0 0 0 0 % 0

โครงปลูกต้นไม้ ถวายแมของแผนดิน 0 0 10,000 53,000 -43.4 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 151,584.2 45,069.48 75,615.62 77,000 16.88 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 699,305.2 497,964.98 982,000.62 895,200 1,920,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 47,455 0 68,745 35,000 100 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 505 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,781 14,736 21,109 33,000 6.06 % 35,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 19,550 0 24,000 2,000 2,400 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 54,690.2 76,677 69,800 62,000 29.03 % 80,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,590 25,000 20 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุกีฬา 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 0 119,700 90,000 0 % 90,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,400 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 151,381.2 91,413 308,944 297,000 425,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 235,266.64 291,340.98 309,272.36 320,000 3.13 % 330,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,337.93 24,340.8 23,413.1 30,000 16.67 % 35,000

คาบริการโทรศัพท์ 12,868.89 11,429.71 7,782.34 20,000 -40 % 12,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,846 0 0 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 87,399.24 121,209.6 121,209.6 140,000 -12.86 % 122,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 358,718.7 448,321.09 461,677.4 510,000 499,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,360,824.4 1,203,449.07 1,823,022.02 1,811,800 3,398,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น  ขนาด  ๑๕  
ลิตร  จํานวน  ๑  เครื่อง

0 0 9,500 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่อ่งปรับอากาศ 45,600 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้าสีขาว  0 0 38,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 18,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อ่เก้าอี้ทํางาน(โต๊ะประชุม) 0 20,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 21,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก  จํานวน 
 2 ตู้

7,400 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต้ะทํางาน 44,000 39,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน  พร้อมเก้าอี้  จํานวน  2 
ชุด

19,800 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะประชุม 0 19,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 7,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  
จํานวน  ๑  เครื่อง

0 0 24,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับ
งานสํานักงาน  

67,000 66,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 16,600 20,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องอานบัตรเอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader)

0 0 2,100 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 207,900 182,900 73,600 21,000 0

รวมงบลงทุน 207,900 182,900 73,600 21,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 25,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 70,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 95,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 95,000 0 0 0 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 15,000 0 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 15,000 0 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอื่น 15,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,122,923.4 7,402,191.07 7,292,823.02 7,561,866 10,559,645
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ

0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 40,000 40,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 40,000 40,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 40,000 40,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 612,070 56,150 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 38,500 3,500 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 266,259 411,451 464,000 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 41,038 59,100 54,550 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 957,867 530,201 518,550 0 0

รวมงบบุคลากร 957,867 530,201 518,550 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 2,400 22,600 28,700 74.22 % 50,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 20,160 59,220 40,000 25 % 50,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 0 100 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 22,560 81,820 88,700 172,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 81,445 219,837 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 66,214 0 0 % 0

โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX-GIS 

Parcel (แปลงที่ดิน)
องค์การบริหารสวนตําบลบางขันแตก

0 0 0 500,000 -100 % 0

จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก  
เพื่อปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านการจัดทําแผนที่
ภาษี

0 0 0 58,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านจัดเก็บข้อมูล

0 0 107,709 108,000 0 % 108,000

จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านจัดเก็บรายได้

0 0 88,809 78,000 38.46 % 108,000

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 80,000 0 % 80,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,870 26,680 29,576 20,000 150 % 50,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
LTAX - GIS Parcel  ระยะที่ ๑ การเตรียม
การและการจัดทําแผนที่แมบท  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

0 0 497,550 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX-GIS Parcel 

(แปลงที่ดิน) องค์การบริหารสวนตําบลบาง
ขันแตก

0 0 0 0 100 % 500,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,900 0 3,400 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 94,215 246,517 793,258 864,000 866,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 110,753 79,597.7 79,241.7 28,000 78.57 % 50,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 1,344 1,350 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 157,500 185,500 133,400 23,000 247.83 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 268,253 266,441.7 213,991.7 58,000 137,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 9,973 3,608 6,003 85,000 -52.94 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,973 3,608 6,003 85,000 40,000

รวมงบด้าเนินงาน 372,441 539,126.7 1,095,072.7 1,095,700 1,215,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 7,800 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก  จํานวน 
 4 ตู้

16,400 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 38,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง 13,900 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค  จํานวน  ๑  
เครื่อง

0 0 35,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 16,600 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 92,700 800 35,000 22,000 0

รวมงบลงทุน 92,700 800 35,000 22,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,423,008 1,070,127.7 1,648,622.7 1,117,700 1,215,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,545,931.4 8,472,318.77 8,941,445.72 8,719,566 11,814,645

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 2,000 40,000 75 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 2,000 40,000 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน 
ชวงเทศกาลปีใหม 2560

29,960 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน 
ชวงเทศกาลสงกรานต์ 2560

28,700 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน
ชวงเทศกาลปีใหม

0 28,140 28,140 20,000 15 % 23,000

โครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

0 28,140 37,200 0 100 % 23,000

โครงการฝึกอบรม การป้องกัน บรรเทา
สาธารณภัย และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นใน
พื้นที่ ตําบลบางขันแตก

0 0 0 30,000 16.67 % 35,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 150,000 0 % 150,000

โครงฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 114,320 22.46 % 140,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 58,660 56,280 65,340 334,320 401,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 24,496 0 0 % 0

วันท่ีพิมพ์ : 21/12/2564  11:38 หน้า : 15/55



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100 % 8,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 2,600 861.54 % 25,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 86,000 122,000 14.75 % 140,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 19,200 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 129,696 154,600 213,000

รวมงบด้าเนินงาน 58,660 56,280 197,036 528,920 684,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดหาเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 
VHF/FM

0 0 0 0 100 % 60,000

ครุภัณฑ์อื่น

โครงการจัดทําป้ายบอกทางในเขตพื้นที่
ตําบลบางขันแตก  อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

0 0 0 378,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งกระจกโค้งในตําบลบางขัน
แตก  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 0 117,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 495,000 60,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 495,000 60,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 58,660 56,280 197,036 1,023,920 744,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 58,660 56,280 197,036 1,023,920 744,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 119,502 319.31 % 501,080

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 2,000 2,000 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 435,960 435,960 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 42,300 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 478,260 435,960 0 121,502 543,080

รวมงบบุคลากร 478,260 435,960 0 121,502 543,080

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 61,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 18,700 16,580 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 7,900 0 0 % 0

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 300 % 80,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,970 0 2,180 30,000 0 % 30,000

โครงการทัศนศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและคณะกรรมการพัมนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด  อบต.บางขันแตก

0 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 1,000 400 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 33,670 17,580 10,480 60,000 170,000

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 22,604 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 22,604 0 0 0 0

รวมงบด้าเนินงาน 56,274 17,580 10,480 90,000 231,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 15,200 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,200 0 0 17,000 0

รวมงบลงทุน 15,200 0 0 17,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 228,000 268,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างวิทยากรให้ความรู้ภาษาตาง
ประเทศ

0 0 120,000 120,000 0 % 120,000

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม

0 0 1,186,000 1,156,000 2.08 % 1,180,000

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดนางพิมพ์

0 0 92,000 80,000 -5 % 76,000

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดบางขันแตก

0 0 270,000 272,000 10.29 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม

0 0 313,600 304,000 -13.16 % 264,000

รวมเงินอุดหนุน 228,000 268,000 1,981,600 1,932,000 1,940,000

รวมงบเงินอุดหนุน 228,000 268,000 1,981,600 1,932,000 1,940,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 777,734 721,540 1,992,080 2,160,502 2,714,080

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,000,380 1,043,340 1,106,460 1,151,145 9.55 % 1,261,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 467,530 463,860 9.02 % 505,690

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 10,730 620 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,000,380 1,043,340 1,584,720 1,615,625 1,766,770

รวมงบบุคลากร 1,000,380 1,043,340 1,584,720 1,615,625 1,766,770

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 38,650 5,325 27,350 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 38,650 5,325 27,350 50,000 40,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 24,600 120,840 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 9,000 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กเล็กสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 98,709 59,000 83.05 % 108,000

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 40,000 50 % 60,000

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 555 0 0 0 % 0

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 64,720 0 0 10,000 200 % 30,000

โครงการจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ รอบอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอ 

0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวนตําบลบางขันแตก

0 0 0 30,000 16.67 % 35,000

โครงการวัดเด็กแหงชาติ 0 0 0 500 3,900 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

465,500 505,440 507,240 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

0 0 0 161,900 0 % 161,900

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณ์
การเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

0 0 0 75,710 0 % 75,710

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

0 0 0 281,920 16.45 % 328,300

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ์การ
เรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

0 0 48,590 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 2,675 3,939 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 554,820 629,510 667,478 799,030 848,910

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 35,971 46,584 35,000 42.86 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 30,984 36,144 40,000 50 % 60,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,070,439.2 1,028,417.52 771,763.5 1,244,795 -19.64 % 1,000,257

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 40,850 -26.56 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุการศึกษา 161,500 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 1,231,939.2 1,095,372.52 854,491.5 1,380,645 1,170,257

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 17,578.86 7,779.99 20,000 0 % 20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 2,311.2 2,442.81 3,000 0 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 16,480.08 21,495.26 25,000 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 36,370.14 31,718.06 48,000 48,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,825,409.2 1,766,577.66 1,581,037.56 2,277,675 2,107,167

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 
แบบติดผนัง จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 28,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา 0 11,700 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 17,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 11,700 0 45,000 0

รวมงบลงทุน 0 11,700 0 45,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,006,000 2,027,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,006,000 2,027,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 2,006,000 2,027,000 0 0 0

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,831,789.2 4,848,617.66 3,165,757.56 3,938,300 3,873,937

รวมแผนงานการศึกษา 5,609,523.2 5,570,157.66 5,157,837.56 6,098,802 6,588,017
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 27
1,676,196.

3
% 452,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 20 107,000 % 21,420

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 466,560 358,560 0 402,760 20.03 % 483,420

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 52,860 40,860 0 31,440 14.5 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 519,420 399,420 0 434,247 1,035,440

รวมงบบุคลากร 519,420 399,420 0 434,247 1,035,440

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 85,103 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 19,500 0 0 % 0

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 50 % 30,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 752 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการ รวมแรง  รวมใจ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 23,650 30,000 16.67 % 35,000

โครงการควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันโรค
ติดตอ  โควิด - 19 (COVID - 19)

0 0 0 192,000 -100 % 0

โครงการบางขันแตก  รวมใจ ลด - คัด - 
แยกขยะ

0 14,820 0 25,000 20 % 30,000

โครงการบางขันแตก  รวมใจภักดิ์  รัก
สามัคคี  ทําความดีถวายพอหลวง

85,828 0 0 0 0 % 0

โครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี 0 76,589 62,955 63,000 26.98 % 80,000

โครงการป้องกัน ควบคุม รณรงค์และเฝ้า
ระวังโรคติดตอ โรคไมติดตอ และโรค
ระบาดในพื้นที่ตําบลบางขันแตก

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอจาก
ยุงลาย

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 30,632 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการผลิต การบริโภค และ
การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน 
ศาสดราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0 0 32,820 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 78,573 8.18 % 85,000

โครงการอบรมให้ความรู้ การกําจัดน้ําเสีย
ของสถานประกอบการ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการกําจัดน้ํา
เสียของสถานประกอบการ

5,370 0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 32,160 0 14,756 77,400 -9.56 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 124,110 207,144 153,681 545,973 570,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง 38,900 0 49,240 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 93,687.6 2,450 4,186 130,000 -7.69 % 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 130,200 130,200 130,200 178,280 12.18 % 200,000

วัสดุอื่น 58,000 83,100 45,500 100,000 20 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 320,787.6 215,750 229,126 488,280 490,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบด้าเนินงาน 444,897.6 422,894 382,807 1,034,253 1,060,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 38,810 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 38,810 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 38,810 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 0 100 % 240,000

อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารรสุข

0 0 0 240,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 240,000 240,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 240,000 240,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 964,317.6 861,124 382,807 1,708,500 2,335,440

รวมแผนงานสาธารณสุข 964,317.6 861,124 382,807 1,708,500 2,335,440
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 120,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 0 0 120,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 120,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 120,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 604,200 640,740 682,533 491,455 82.47 % 896,740

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 20 107,000 % 21,420

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 216,000 301,655 18.55 % 357,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 37,295 79.22 % 66,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 886,200 922,740 964,533 872,425 1,384,600

รวมงบบุคลากร 886,200 922,740 964,533 872,425 1,384,600

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

6,300 29,300 173,200 300,000 0 % 300,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 500 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 39,600 11,000 445.45 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,870 9,000 17,900 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 49,170 74,300 231,200 376,000 425,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 33,358 20,880 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 19,400 0 0 % 0

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,048 2,832 9,772 45,000 11.11 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 612,746.57 45,547.29 250,715 300,000 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 650,152.57 69,259.29 279,887 345,000 420,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 13,489 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 145,638 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,380 0 0 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 85,850.5 73,270 307,480 413,000 -27.36 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 30,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 25,468 31,154.5 25,470 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 0 27,800 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 302,825.5 104,424.5 390,750 543,000 420,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,002,148.07 247,983.79 901,837 1,264,000 1,265,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 38,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 
Slump Test   

7,000 0 0 0 0 % 0

แบบหลอตัวอยาง (Molds) 14,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่องมือวัดหาตําแหนงเสีย
ของสายเคเบิ้ลตัวนํา  จํานวน  ๑  เครื่อง

0 0 24,610 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดมุมชนิดอานคามุมได้ละเอียด 5 ฟิ
ลิปดา 

97,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 32,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 7,800 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

30,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 225,800 0 24,610 0 0

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการ  ซอมแซมปรับปรุงสะพานหลังวัด
ธรรมสถิติ์วราราม  หมูที่  ๔

0 0 0 305,900 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงพื้นอาคารทางขึ้น สํานัก
งานองค์การบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

0 0 0 63,600 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องน้ําสํานักงานพร้อม
ระบบน้ําดี /น้ําทิ้ง องค์การบริหารสวน
ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม

0 0 0 395,000 -100 % 0

โครงการปรับลานพื้นที่ บริเวณรอบที่ทํา
การองค์การบริหารสวนตําบลบางขันแตก

0 0 0 1,696,000 -100 % 0

โครงการปรัปรุงที่ราชพัสดุ หมูที่ 12  ตําบล
บางขันแตก  อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

0 0 0 362,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0 2,822,500 0

รวมงบลงทุน 225,800 0 24,610 2,822,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 38,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค  หมูที่  ๔ 
เชื่อมหมูที่  ๗ ตําบลบางขันแตก

0 0 0 300,590 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการวางทอ ขยายเขต จายน้ําประปา
ภูมิภาค  บริเวณซอยโพงพางสามัคคี หมูที่ 
2 ตําบลบางขันแตก  อําเภอเมืองฯ  จังหวัด
สมุทรสงคราม

0 0 0 229,930 -100 % 0

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนซอยหลังโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์
วราราม  (ซอยบ้านนายอานนท์  ชมละม้าย) 
 หมูที่ 4

0 0 0 0 100 % 70,933

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนซอยหลังโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์
วราราม  (ปู่แขก) หมูที่ ๔

0 0 0 0 100 % 84,629

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรจลาดยางสายบ้านบาง
ช้างตาย (ซอยปู่หาญณรงค์ฤทธิ์ - หลังปั๊ม 
ปตท.) หมูที่ ๗

0 0 0 0 100 % 282,612

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรลาดยาง  สายตําบล
บางขันแตก เชื่อมตําบลคลองโคน  (บริเวณ
บ้านนางสมศรี - คอสะพานข้ามคลอง
ตะเคียน ) หมูที่ ๕

0 0 0 0 100 % 138,587

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรลาดยางสายซอย
เกษตรพัฒนา (เชื่อมตอหมูที่ ๔ หมูที่ ๕ 
ตําบลท้ายหาด) หมูที่ ๑

0 0 0 0 100 % 233,717
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โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก  (กลุมบ้าน
นายปิยะ นวลจันทร์) หมูที่ ๕

0 0 0 0 100 % 75,147

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก  ซอยผึ้งหลวง 
หมูที่ ๕

0 0 0 0 100 % 137,433

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก  สายบ้านบาง
ช้างตาย  (กลุมบ้านนายบุญทรง แสงแก้ว) 
หมูที่ ๗

0 0 0 0 100 % 550,765

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก  สายบ้านบาง
ช้างตาย (ซอยรมเย็น) หมูที่ ๗

0 0 0 0 100 % 188,269

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก /ลาดยาง 
ซอยนัดตาวายรวมใจ - ถนนสายปากทอ - 
สมุทรสงคราม สายเกา  หมูที่ 12

0 0 0 0 100 % 253,953

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยศาลา
เอนกประสงค์บ้านคลองเกา หมูที่ ๑๑

0 0 0 0 100 % 335,340

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก สายซอยบ้าน
นางคล้อย ศรีสวาง  หมูที่ ๑๑

0 0 0 0 100 % 312,285
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โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก สายซอยแสน
เจริญ  หมูที่ ๑๒

0 0 0 0 100 % 246,567

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนาง
พิมพ์ (ซอยสะพาน 1 สะพาน 2) หมูที่ ๓

0 0 0 0 100 % 470,891

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนาย
วิฑูรย์  เนียมพิบูลย์ หมูที่ ๕

0 0 0 0 100 % 269,326

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านบาง
ช้างตาย (สายบ้านนางลิ้นจี่  พวงศิริ) หมูที่ 
๗

0 0 0 0 100 % 295,684

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก หมูที่ ๓ เชื่อม
หมูที่ ๒ (กลุมบ้านนางอาจ สิงหกุล)  หมูที่  
๓

0 0 0 0 100 % 179,125

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก หมูที่ ๕ สาย
ทางซอยบ้านนายสมัคร  กรสวัสดิ์  หมูที่ ๔ 
เชื่อมหมูที่ ๕

0 0 0 0 100 % 112,896
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โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุกบ้านคลองเกา  
สายทางซอยสะพานหัน  หมูที่ ๑๑

0 0 0 0 100 % 424,619

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุกสายซอยบ้าน
นายสันทิศ แยกขวา (กลุมบ้านนางสาวจอย 
อยูประเสริฐ) หมูที่ ๑๐

0 0 0 0 100 % 396,040

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านบาง
ตีนเป็ด  (กลุมบ้านนางสาคร  สําราญรื่น)  
หมูที่ ๑๐

0 0 0 0 100 % 85,351

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุกสายเลียบ
คลองตะเคียน  หมูที่ ๕

0 0 0 0 100 % 372,087

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนลาดยาง ซอยศาลาประชาคม 
หมูที่ ๕

0 0 0 0 100 % 99,688

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณทางเดิน คส,. เข้าหมูบ้าน  สายทาง 
(ร้านกอไผ - บ้านนางม้วน บุญรอดน้อย) 
หมูที่ ๙

0 0 0 0 100 % 181,871
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โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณองค์การบริหารสวนตําบลบางขัน
แตก ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอ  
หมูที่ ๔

0 0 0 0 100 % 44,737

รวมเงินอุดหนุน 38,000 0 0 530,520 5,842,552

รวมงบเงินอุดหนุน 38,000 0 0 530,520 5,842,552

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,152,148.07 1,170,723.79 1,890,980 5,489,445 8,492,152

งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 138,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 20 107,000 % 21,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 20 159,420

รวมงบบุคลากร 0 0 0 20 159,420

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 77,900 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 74,591 214,000 -25.23 % 160,000

จ้างเหมาซอมไฟฟ้าสาธารณะตําบลบางขัน
แตก

0 0 73,200 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 77,900 147,791 214,000 160,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 153,695 105,794 238,000 -36.97 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0 153,695 105,794 238,000 150,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 231,595 253,585 452,000 310,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย  ในพื้นที่
ตําบลบางขันแตก

0 0 321,432 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 321,432 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 321,432 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,972,207.56 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 3,952,638.67 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายนอก จุด
ที่ ๑ หมูที่ ๑๐

0 0 0 0 100 % 32,657

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายนอก จุด
ที่ ๒ หมูที่ ๗

0 0 0 0 100 % 11,020
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน  หมูที่ ๕

0 0 0 0 100 % 714,162

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน จุดที่ ๑ หมูที่ ๑

0 0 0 0 100 % 131,389

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน จุดที่ ๑ หมูที่ 
๑๑

0 0 0 0 100 % 338,096

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน จุดที่ ๑ หมูที่ 
๑๒

0 0 0 0 100 % 384,696

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน จุดที่ ๑ หมูที่ ๖

0 0 0 0 100 % 84,963

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน จุดที่ ๑ หมูที่ ๗

0 0 0 0 100 % 112,795

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน จุดที่ ๒ หมูที่ 
๑๐

0 0 0 0 100 % 59,245

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน จุดที่ ๒ หมูที่ 
๑๑

0 0 0 0 100 % 468,863

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน จุดที่ ๒ หมูที่ 
๑๒

0 0 0 0 100 % 25,190
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน หมูที่ ๑ จุดที่ ๒

0 0 0 0 100 % 237,499

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน หมูที่ ๒

0 0 0 0 100 % 367,997

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายนอก 
หมูที่  ๓

0 0 0 0 100 % 32,026

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายนอก 
หมูที่ ๔

0 0 0 0 100 % 93,698

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน 
จุดที่ ๒ หมูที่ ๖

0 0 0 0 100 % 50,450

รวมเงินอุดหนุน 1,972,207.56 3,952,638.67 0 0 3,144,746

รวมงบเงินอุดหนุน 1,972,207.56 3,952,638.67 0 0 3,144,746

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,972,207.56 4,184,233.67 575,017 452,020 3,614,166

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 368,900 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 30,520 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 399,420 0 0

รวมงบบุคลากร 0 0 399,420 0 0
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งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 550,000 550,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 600,000 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานประจํารถขยะ

0 0 107,709 81,000 -100 % 0

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 600,000 0 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 550,000 550,000 707,709 681,000 600,000

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 79,000 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 6,600 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 124,412 108,750 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 2,370 1,311 5,000 20 % 6,000

รวมค่าวัสดุ 0 126,782 195,661 5,000 6,000

รวมงบด้าเนินงาน 550,000 676,782 903,370 686,000 606,000

รวมงานก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 550,000 676,782 1,302,790 686,000 606,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,674,355.63 6,031,739.46 3,768,787 6,627,465 12,712,318
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น  เพื่อจัด
ทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
.2561-2563)

18,420 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรม  สงเสริมทักษะ ฝึกอาชีพ 
 สร้างรายได้แกชุมชน

0 0 24,688 60,000 0 % 60,000

โครงการสร้างพลเมืองดี  ตามวิถี
ประชาธิปไตย

0 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการอบรมผู้นําชุมชน ประชาชนในการ
จัดทําแผน

0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระ
มหากษัตริย์  และกิจกรรมคนบางขันแตก  
ปรองดองสมานฉันท์

0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 18,420 0 24,688 120,000 205,000

รวมงบด้าเนินงาน 18,420 0 24,688 120,000 205,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 18,420 0 24,688 120,000 205,000

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ อบต.บางขันแตกเคลื่อนที่ พบ
ประชาชน

0 0 0 12,000 150 % 30,000

โครงการคืนชีวิตและอนุรักษ์สัตว์น้ํา  สร้าง
สมดุลแกธรรมชาติ

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระ
ราชทาน

16,990 0 0 0 0 % 0

โครงการปลูกดอกดาวเรือง  เพื่อเทิดพระ
เกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหา
ภูมิพลอดุลยเดช

54,777 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรม  สงเสริมทักษะการฝึก
อาชีพ

0 420 25,205 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการสงเสริมศีลธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

0 0 0 50,000 20 % 60,000
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โครงการพัฒนาและสงเสริมการประชาคม 
และการมีสวนรวมของประชาชนภายใต้
หลักธรรมาภิบาล

0 2,153 15,000 20,000 25 % 25,000

โครงการรณรงค์/สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 28,000 7.14 % 30,000

โครงการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนากลุม
สตรี กลุมเยาวชนและกลุมประชาชน

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรม/สงเสริมความรู้ด้านการ
พัฒนาตําบลในด้านตางๆ

0 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 71,767 2,573 40,205 160,000 405,000

รวมงบด้าเนินงาน 71,767 2,573 40,205 160,000 405,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 168,000 48,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 168,000 48,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 168,000 48,000 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 239,767 50,573 40,205 160,000 405,000
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รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 258,187 50,573 64,893 280,000 610,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตะกร้อลอดบวง 0 0 20,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 30,000 30,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 28,177 8,475 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 28,177 8,475 0 0 0

รวมงบด้าเนินงาน 28,177 8,475 20,000 30,000 30,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส 0 15,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 15,800 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 15,800 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 60,000 66,000 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาและกีฑานักเรียนเครือ
ขายบางขันแตกต้านภัยยาเสพติด

0 0 65,000 65,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000 66,000 65,000 65,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 66,000 65,000 65,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 88,177 90,275 85,000 95,000 30,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประเพณีลอยกระทงสายกาบกล้วย 
 เมืองแมกลอง

9,900 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริม  สนับสนุนและอนุรักษ์วาว
ไทย

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสืบสานประเพณี  แหเทียนพรรษา 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสืบสานประเพณีชักพระ  ทอด
ผ้าป่า  และแขงขันเรือพาย

4,360 5,568 6,890 20,000 -100 % 0
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โครงการสืบสานประเพณีชักพระ ทอด
ผ้าป่าสามัคคี และแขงขันเรือพาย

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  และ
วันผู้สูงอายุ

0 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 14,260 5,568 6,890 70,000 80,000

รวมงบด้าเนินงาน 14,260 5,568 6,890 70,000 80,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 313,000 288,525 0 0 0 % 0

โครงการคายพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม (เกงดี มีสุข)

0 0 0 25,405 -100 % 0

โครงการคายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ 0 0 54,250 54,250 0 % 54,250

โครงการจ้างวิทยากรสอนดนตรีนาฎศิลป์
และวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน

0 0 120,000 120,000 0 % 120,000

โครงการเยาวชนบางขันแตกอนุรักษ์และสืบ
สานดนตรีและนาฎศิลป์ไทย

0 0 130,000 120,000 0 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 313,000 288,525 304,250 319,655 294,250

รวมงบเงินอุดหนุน 313,000 288,525 304,250 319,655 294,250

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 327,260 294,093 311,140 389,655 374,250
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รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 415,437 384,368 396,140 484,655 404,250

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 300,000 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 300,000 300,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 0 300,000 300,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างสะพาน ข้ามคลองสะพานหัน 
บริเวณบ้านนางจินดา เปี่ยมอยู  หมูที่ 11 
ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม

0 0 0 878,000 -100 % 0

โครงการกอสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางทอระบายน้ํา 
(ซอยรวมพัฒนา) หมูที่ 4 ตําบลบางขันแตก 
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 0 809,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างเขื่อนกันตลิ่ง บริเวณ
หน้าที่ทําการองค์การบริหารสวนตําบลบาง
ขันแตก

0 0 0 332,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร คสล. 
(บริเวณบ้านนางไขแสง นามประกอบ ถึง
บ้านนางพิศมัย เอมปราณีต) หมูที่ 5 ตําบล
บางขันแตก อําเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม

0 0 0 342,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร คสล. 
พร้อมรางระบายน้ํา คสล. (ซอยบ้านนาง
สกุล เกิดศิริ) หมูที่ 8 ตําบลบางขันแตก 
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 0 270,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร คสล. 
พร้อมวางทอเหลี่ยม 2 จุด (ซอยรมเย็น) หมู
ที่ 7  ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 0 0 100 % 751,100

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร คสล.พร้อม
รางระบายน้ํา คสล. (ซอยบ้านนายสุนิมิต 
นามไพโรจน์) หมูที่ 10 ตําบลบางขันแตก 
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 0 265,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกซอย
สันทิศ (ชวงที่ 4) หมูที่ 10 ตําบลบางขัน
แตก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 0 674,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (ซอยบ้านนางคล้อย ศรีสวาง) หมู
ที่ 11 ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 0 1,392,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (ซอยบ้านนางสาคร  สําราญรื่น) 
หมู่่ที่ 10 ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 0 223,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (บริเวณวัดแมน้ํา) หมูที่ 1 ตําบล
บางขันแตก อําเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม

0 0 0 466,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
บริเวณ รพ.สต.วัดบางขันแตก หมูที่ 1 
ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม

0 0 0 1,200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างสะพานคอนกรีตพร้อม
ถนนหินคลุก  (หลังบ้านครูนิพาพร วงศ์วีระ) 
หมูที่ 4 ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 0 486,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 12  ตําบลบางขัน
แตก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 0 0 100 % 1,259,000
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

งานซอมแซม/ปรับปรุงถนนผิวจราจร (บ้าน
นัดตาวาย-แหลมใหญ)  หมูที่ 12 ตําบลบาง
ขันแตก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 0 1,610,000 -100 % 0

ปรับปรุง/ซอมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์
ติก (สายบ้านคลองบอ-บ้านดอนจั่น) ชวงที่ 
2 หมูที่ 5  ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 0 1,926,000 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างออกแบบ สํารวจ รับรองแบบ ควบ
คุมงานกอสร้าง

0 0 0 300,000 26.67 % 380,000

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0 11,175,300 2,390,100

รวมงบลงทุน 0 0 0 11,175,300 2,390,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 1,410,763 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 1,410,763 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,410,763 0 0 0
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รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 0 1,410,763 0 11,475,300 2,690,100

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,410,763 0 11,475,300 2,690,100

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 0 0 0 0 100 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 18,000

ค่าใช้สอย
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและกําจัดแมลงดําหนาม
มะพร้าว  โดยใช้แตนเบียน  อะซีโคเดส

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 0 0 0 30,000 33.33 % 40,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เพื่อ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล
บางขันแตก

0 14,432 0 50,000 60 % 80,000

โครงการอบรม/สงเสริมการแปรรูปสินค้า
เกษตร

0 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 50,000 14,432 0 100,000 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบด้าเนินงาน 50,000 14,432 0 100,000 168,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 50,000 14,432 0 100,000 168,000

รวมแผนงานการเกษตร 50,000 14,432 0 100,000 168,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 35,400 0 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก  
เพื่อปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านประปา

0 0 107,709 108,000 0 % 108,000

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 91,895 200,000 50 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0 35,400 199,604 358,000 438,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 0 77,874.1 0 200,000 -40 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 0 77,874.1 0 200,000 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 148,887.23 191,407.24 298,006.83 493,294 -33.1 % 330,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 148,887.23 191,407.24 298,006.83 493,294 330,000

รวมงบด้าเนินงาน 148,887.23 304,681.34 497,610.83 1,051,294 888,000

รวมงานกิจการประปา 148,887.23 304,681.34 497,610.83 1,051,294 888,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 148,887.23 304,681.34 497,610.83 1,051,294 888,000

รวมทุกแผนงาน 36,452,606.06 40,453,453.23 37,239,966.11 57,000,000 58,000,000

วันท่ีพิมพ์ : 21/12/2564  11:38 หน้า : 55/55



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อง ารบริ าร วนตําบลบาง ัน ต

อํา ภอ มือง มุทร ง ราม   จัง วัด มุทร ง ราม

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 58,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,925,230 บาท
งบกลาง รวม 18,925,230 บาท

งบกลาง รวม 18,925,230 บาท
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม จํานวน 120,000 บาท

- พ่ือจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม  องพนั งาน
จ้าง อง ารบริ าร วนตําบลบาง ัน ต    รณีประ บอันตราย
รือ จ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย  ลอดบุตร ฯลฯ 

ป็นไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ.2533 , ในอัตราร้อย
ละ 5   อง าจ้างพนั งานจ้าง  งิน พ่ิม า รองชีพช่ัว ราว  โดย
ปฏิบัติตาม นัง ือ ํานั  งาน  .จ.  ละ  .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557  ละ นัง ือ ํานั งาน 
.จ.  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่ ุด  
ที่ มท 0809.5/5ว81 ลงวันที่ 10  ร ฎา ม 2557  ละประ าศ
ณะ รรม าร ลางพนั งาน   ร่ือง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ

พนั งานจ้าง   ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  น้าที่ 127 ลําดับที่ 2
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งิน มทบ องทุน งินทด ทน จํานวน 8,000 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทด ทนใ ้ ํานั งานประ ัน
ัง ม   

ตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน พ.ศ.2537  ้ไ พ่ิม ติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2561  พ่ือใ ้ วาม ุ้ม รอง ลู จ้างที่ประ บ
อันตราย  จ็บป่วย ตาย รือ ูญ าย  อัน น่ืองมาจา ารทํางานใ ้
นายจ้าง  โดย ํานวณในอัตราร้อยละ ๐.๒  อง าจ้างทั้ง
ปี  (ม รา ม-ธันวา ม)
-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถ่ิน 
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4172  
ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561 
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  น้าที่ 127 ลําดับที่ 2
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บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ จํานวน 15,088,000 บาท

  พ่ือจาย ป็น งิน พ่ือรองรับ ารจัด วั ดิ ารใ ้ ผู้ ูงอายุที่มี
อายุ  60 ปีบริบูรณ ึ้นไป ที่มี ุณ มบัติ รบถ้วน  ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
ององ รป รอง
วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552   ละได้ ึ้นทะ บียน อรับ งิน บี้ยยังชีพไว้
ับอง รป รอง วนท้องถ่ินไว้ ล้วโดยจายอัตรา บี้ยยังชีพราย
ดือน บบ ั้นบันได   ว้น ตใน วน อง งิน พ่ิมที่อง รป รอง
วนท้องถ่ินดํา นิน ารตาม ้อ 18 (2)  งระ บียบ ระทรวง

ม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง ราะ    พ่ือ ารยังชีพ ององ ร
ป รอง วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548  ที่ได้ดํา นิน ารมา อนใช้ฐาน
้อมูลจํานวนผู้ ูงอายุตามประ าศบัญชีรายช่ือผู้มี ิทธิรับ บี้ยยัง

ชีพผู้ ูงอายุ  โดย ํานวณจา อัตรา ฉลี่ย าร พ่ิม ึ้น 3 ปีย้อน
ลัง   ละ ้อมูลจํานวนผู้ ูงอายุที่ได้บันทึ ในระบบ าร น ทศ
ารจัด ารฐาน ้อมูล   บี้ยยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถ่ิน

จา ประ าศบัญชีรายช่ือฯ โดยดํา นิน ารจาย บี้ยยังชีพผู้ ูง
อายุ  โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั

ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ ององ รป รอง วนท้อง
ถ่ิน  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง   ป็น
ารดํา นิน ารตามภาร ิจถายโอน  มาตรา 16   งพระราช

บัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ.ศ.2552

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  น้าที่ 94 ลําดับที่ 2
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บี้ยยังชีพ วามพิ าร จํานวน 2,667,400 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน พ่ือรองรับ ารจัด วั ดิ าร บี้ย วามพิ ารใ ้
นพิ ารที่มี ิทธิตาม ลั ณฑที่ ํา นด ที่ได้ ดง วามจํานง

โดย าร อ ึ้นทะ บียน พ่ือ อรับ งิน บี้ย วามพิ ารไว้ ับอง ร
ป รอง วนท้องถ่ิน ล้ว ตามมติ ณะรัฐมนตรี   ม่ือวันที่ 25

 พฤศจิ ายน 2557  ว้น ตใน วน อง งิน พ่ิมที่อง รป รอง
วนท้องถ่ินดํา นิน ารตาม ้อ 18 (2)  งระ บียบ ระทรวง

ม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง ราะ    พ่ือ ารยังชีพ ององ ร
ป รอง วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548  ที่ได้ดํา นิน ารมา อนใช้ฐาน
้อมูลจํานวนผู้พิ ารตามประ าศบัญชีรายช่ือผู้มี ิทธิรับ บี้ย วาม

พิ าร   ํานวณจา อัตรา ฉลี่ย าร พ่ิม ึ้น 3 ปีย้อน ลัง   ละ
้อมูลจํานวนผู้พิ ารที่ได้บันทึ ในระบบ าร น ทศ ารจัด าร

ฐาน ้อมูล   บี้ยยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถ่ินจา ประ าศ
บัญชีรายช่ือฯ โดยดํา นิน ารจาย บี้ย วามพิ าร โดยถือปฏิบัติ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
วามพิ ารใ ้ นพิ าร ององ รป รอง วนท้องถ่ิน  ฉบับที่ 2

 พ.ศ.2559 รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง   ป็น ารดํา นิน าร
ตามภาร ิจถายโอน  มาตรา 16   งพระราชบัญญัติ ํา นด ผน
ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565)   น้าที่ 94  ลําดับที่ 3
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บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด จํานวน 84,000 บาท

พ่ือจาย ป็น นับ นุน าร ง ราะ บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด    ผู้
ป่วย อด ที่ พทยได้รับรอง ละทํา ารวินิจฉัย ล้ว   ละมี วาม
ป็นอยูยา จน รือถู ทอดทิ้ง   าดผู้อุป าระดู ล  ไม ามารถ
ประ อบอาชีพ ลี้ยงตน องได้  โดยผู้ป่วย อด ที่มี ิทธิ  จะได้รับ
บี้ยยังชีพ   นละ 500 บาทตอ ดือน   รบทั้ง 12  ดือน   ป็น าร
ดํา นิน ารตามภาร ิจถายโอน  มาตรา ๑๖   งพระราชบัญญัติ
ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542   ละระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง ราะ พ่ือยังชีพ อง

อง รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565)  น้าที่ 95 ลําดับที่ 4
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งิน ํารองจาย จํานวน 347,830 บาท

พ่ือจาย ป็น  
-  าใช้จายใน รณีที่ไม ามารถ าด ารณได้ลวง น้า  ใน รณีที่
จํา ป็น รือ พียงพอตอ าร ผชิญ ตุ าธารณภัยตลอดปี   ละนํา
ไปใช้จาย รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึ้น  รือบรร ทาปัญ า
วาม ดือดร้อน องประชาชน ป็น วนรวม  รือ รณี ารป้อง ัน
ละยับยั้ง อน าร ิด าธารณภัย รือ าดวาจะ ิด าธารณภัย 

-  ป็นใน รณี ตุจํา ป็น  รือใน รณีฉุ ฉิน ซึ่งไม ามารถ าด
ารณได้ ลวง น้า  ชน  ารชวย ลือผู้ประ บภัย  รือ
พ่ือ ้ไ ปัญ าจา ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติตาง ๆ  
-  ป็น าใช้จายตามโ รง าร  รือนโยบาย รงดวน อง
รัฐบาล  ระทรวง  รือ องทางราช ารที่ไมได้ต้ังงบประมาณไว้
โดย ารอนุมัติใช้ ป็นอํานาจ อง  ณะผู้บริ ารท้องถ่ิน 
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธี าร งบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541  ้อ 19  ละ (ฉบับที่ 2
  ละ 3) พ.ศ.2543  ้อ 3   ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา  ที่ มท 0313.4/ ว 667 ลงวันที่ 12 มีนา ม 2545  นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2 /ว 4072 ลงวัน

ที่ 15  ร ฎา ม 2559  ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559  
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)   น้าที่ 98 ลําดับที่ ๙

รายจายตาม ้อผู พัน

าใช้จายใน ารจัด ารจราจร จํานวน 10,000 บาท
พ่ือ ป็น าใช้จายใน าร ้ไ ปัญ าจราจร ที่ประชาชนได้รับ
ประโยชนโดยตรง  ชน  ารทา ีตี ้น   ารติดต้ัง ัญญาณไฟ
จราจร  าม ลี่ยม ยุดตรวจ  ป้ายจราจร  ระจ โ ้ง ระบองไฟ
จราจร   รวยจราจร  ผง ั้นจราจร าล้มลุ จราจร   ื้อ
จราจร ยางชะลอ วาม ร็วรถ  ละอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892

 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
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งิน มทบ ลั ประ ัน ุ ภาพ จํานวน 200,000 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับท้องถ่ิน
รือพ้ืนที่ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารต้ังงบ

ประมาณ ององ รป รอง วนท้องถ่ิน   พ่ือ มทบ องทุน พ.ศ
.2561  ้ไ พ่ิม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   ละประ าศ ณะ
รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพ งชาติ   ร่ือง  าร ํา นด ลั
ณฑ  พ่ือ นับ นุนใ ้อง รป รอง วนท้องถ่ิน  ดํา นินงาน
ละบริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับท้องถ่ิน
รือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ในอัตราไมน้อย วาร้อยละ 40  อง า

บริ าร าธารณ ุ ที่ได้รับจา องทุนประ ัน ุ ภาพ งชาติ  พ
.ศ .2559 ต้ังไว้  200,000  บาท

มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน  นบาง ัน ต จํานวน 100,000 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน  ตามมติ ณะ
รัฐมนตรีใน ราวประชุม  ม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ใ ้อง ร
ป รอง วนท้องถ่ิน มทบงบประมาณ องทุน วั ดิ าร
ชุมชน  โดยยึด ลั ารประชาชนออม 1  วน อง รป รอง
วนท้องถ่ิน มทบ 1  วน  ละรัฐบาล มทบ 1  วน โดยใน วน
ององ รป รอง วนท้องถ่ิน  วรมีจํานวน ทาที่ประชาชนจาย
้า องทุน ละไม วร ิน 365 บาทตอ นตอปี ละ ป็นไปด้วย
วามอิ ระตามศั ยภาพทาง าร ลัง   พ่ือ ป็น าร ง ริมใ ้

ประชาชนมี วนรวมใน ารจัดบริ าร าธารณะ โดยยึดประโยชน
ุ ที่ประชาชนจะได้รับ วาม ัง ม   ละ ริม ร้าง วาม ้ม ็ง
องชุมชนใน ารพัฒนา ุณภาพชีวิต องประชาชนใ ้ดี ึ้นตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย 

ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20  . . 2553

   ร่ือง   นวทาง นับ นุน ารดํา นินงาน องทุน วั ดิ ารชุมชน
ององ รป รอง วนท้องถ่ิน ละระ บียบ ระทรวงม าดไทย

วาด้วย ารต้ังงบประมาณ ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ่ือ
มทบ องทุน พ.ศ.2561 ( ้ไ พ่ิม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ต้ังไว้  100,000 บาท
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งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถ่ิน ( บท.) จํานวน 300,000 บาท

พ่ือจายต้ังไว้ มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถ่ิน
อง ้าราช าร ลู จ้าง ใ ้ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญ ้า

ราช าร วนท้องถ่ิน ( .บ.ท.)  อัตราร้อยละ 1  องประมาณ าร
รายรับตาม ้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี  
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินบํา น็จบํานา
ญ ้า ราช าร วนท้องถ่ิน พ.ศ.2546, พระราชบัญญัติบํา
น็จบํานาญ ้า ราช าร วนท้องถ่ิน พ.ศ.2500

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)   น้าที่  127  ลําดับที่ 1

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป รวม 10,559,645 บาท

งบบุคลากร รวม 7,161,645 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,963,160 บาท
งิน ดือนนาย /รองนาย อง รป รอง วนท้องถ่ิน จํานวน 532,080 บาท

  พ่ือจาย ป็น าตอบ ทนราย ดือน องนาย อง ารบริ าร วน
ตําบลบาง ัน ต  อัตรา าตอบ ทน ดือนละ 
21,120 บาท จํานวน 12  ดือน 
าตอบ ทนราย ดือน องรองนาย อง ารบริ าร วนตําบลบาง
ัน ต  จํานวน 2  น อัตรา าตอบ ทน ดือนละ 

11,610 บาท  จํานวน 12  ดือน
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล
 ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตําบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร
วนตําบล  ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล  ละ
ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557

   ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆ ที่ ี่ยว ้อง
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าตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย จํานวน 45,600 บาท

พ่ือจาย ป็น าตอบ ทนประจําตํา นง   องนาย อง าร
บริ าร วนตําบลบาง ัน ต   ป็น งิน  1,900  บาท
จํานวน 12  ดือน 
าตอบ ทนประจําตํา นงรองนาย อง ารบริ าร
วนตําบลบาง ัน ต   จํานวน 2  น   ป็น งิน  950  บาท 

จํานวน 12  ดือน
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล
 ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตําบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล
  ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล  ละ ล านุ าร ภา
อง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2557   ละ นัง ือ ั่ง ารตางๆ ที่ ี่ยว ้อง

าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย จํานวน 45,600 บาท

พ่ือจาย ป็น าตอบ ทนพิ ศษ   องนาย อง ารบริ าร
วนตําบลบาง ัน ต  
ป็น งิน 1,900 บาท จํานวน 12  ดือน 
าตอบ ทนประจําตํา นง   องรองนาย อง ารบริ าร วน

ตําบลบาง ัน ต  จํานวน 2  น 
ป็น งิน 950 บาท จํานวน 12  ดือน
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล
 ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตําบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล
  ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล  ละ ล านุ าร ภา
อง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557   ละ นัง ือ ั่ง
ารตางๆ ที่ ี่ยว ้อง
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าตอบ ทนราย ดือน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
อง ารบริ าร วนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

พ่ือจาย ป็น าตอบ ทนใ ้   ล านุ ารนาย อง ารบริ าร
วนตําบลบาง ัน ต   อัตรา าตอบ ทน  
ดือนละ  7,560  บาท  จํานวน  12   ดือน 
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล
 ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตําบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล
  ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล  ละ ล านุ าร ภา
อง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557  ละ นัง ือ ั่ง
ารตางๆ ที่ ี่ยว ้อง

าตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ล านุ าร ภา
อง รป รอง วนท้องถ่ิน

จํานวน 2,249,160 บาท

พ่ือจาย ป็น าตอบ ทนราย ดือนใ ้ บุ ล ดังตอไปน้ี
1.  าตอบ ทนประธาน ภา อบต.บาง ัน ต  จํานวน 1  น 
2.  าตอบ ทนรองประธาน ภา 
อบต.บาง ัน ต  จํานวน 1  น 
3.  าตอบ ทน ล านุ าร ภา 
อบต.บาง ัน ต  จํานวน 1  น 
4.  าตอบ ทน มาชิ ภา อบต.บาง ัน ต  จํานวน 21  น
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล
 ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตําบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล
  ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล  ละ ล านุ าร ภา
อง ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ละ นัง ือ ั่ง
ารตางๆ ที่ ี่ยว ้อง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 4,198,485 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถ่ิน จํานวน 2,504,900 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน ดือน   าตอบ ทนราย ดือนพนั งาน วน
ตําบล  งิน พ่ิมอ่ืนๆที่จาย วบ ับ งิน ดือน  ละ งินปรับปรุง งิน
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ดือนประจําปี พนั งาน วนตําบล   ัง ัด ํานั ปลัด  จํานวน 8
 อัตรา  ละที่ พ่ิม ติมปรา ฏตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี  (ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 - 2566  ละฉบับ ้ไ พ่ิม ติมถึง
ปัจจุบัน) งานบริ ารทั่วไป  ประ อบด้วย
1. ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล (นั บริ ารงาน อบต.)
2. รองปลัดอง ารบริ าร วนตําบล (นั บริ ารงาน อบต.)
3.  ัว น้า ํานั งานปลัด (นั บริ ารงานทั่วไป)
4. นั ทรัพยา รบุ ล
5. นิติ ร
6. นั พัฒนาชุมชน
7. นั วิ ราะ นโยบาย ละ ผน
8.  จ้าพนั งานธุร าร  
    โดย ํานวนต้ังจายไว้  จํานวน 12  ดือน 
ป็น งิน  1,423,200.- บาท
งานบริ ารงาน ลัง  ประ อบด้วย
-   พ่ือจาย ป็น งิน ดือน   าตอบ ทนราย ดือนพนั งาน วน
ตําบล  ละจาย งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี  พนั งาน วน
ตําบล   ัง ัด อง ลัง  จํานวน 5 อัตรา  
ปรา ฏตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 2566  ละฉบับ ้ไ พ่ิม ติมถึงปัจจุบัน)  
1. ผู้อํานวย าร อง ลัง
2. นั วิชา ารจัด ็บรายได้
3.  จ้าพนั งานจัด ็บรายได้
4.  จ้าพนั งานพั ดุ
5.  จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชี
   โดย ํานวนต้ังจายไว้  จํานวน 12  ดือน 
ป็น งิน  1,081,700.- บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

-ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท.  ละ  .อบต.ที่ มท 0809.2/ ว
 138 
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
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งิน พ่ิมตาง ๆ อง ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถ่ิน จํานวน 111,040 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน พ่ิมตางๆ  องพนั งานอบต. จํานวนอัตราตามที่
ํา นดใน ผนอัตรา ําลัว ามปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ

. 2564 - 2566   ละฉบับ ้ไ พ่ิมถึงปัจจุบัน) โดย ํา นดต้ัง
จายไว้  จํานวน  12  ดือน  ตามประ าศ  .จ.  .ท.  .อบต.  ร่ือง
ํา นด ลั ณฑ ารใ ้ ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถ่ินได้

รับ าตอบ ทน  นอ นือจา งิน ดือน  ลงวัน
ที่  27  มษายน  2547   ละ นัง ือ ํานั งาน  .จ.  .ท  .อบต
. ที่มท 0809.3 / ว 28  ลงวัน
ที่  16  ุมภาพันธ  2548   ร่ือง  นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ
จาย งิน าตอบ ทน  นอ นือจา งิน ดือน  ( าร ํา นดใ ้ ้า
ราช าร รือพนั งาน วนท้องถ่ิน  ระดับ 8  ึ้นไป  ได้รับ งิน ดือน
าตอบ ทน ป็นราย ดือน ทา ับอัตรา งินประจําตํา นง  ละ

ประ าศ  .จ.  .ท.  .อบต.   ร่ือง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนท้องถ่ิน  ลู จ้าง ละพนั งานจ้าง
ององ รป รอง วนท้องถ่ินได้รับ งิน พ่ิม าร รองชีพช่ัว
ราว (ฉบับที่ 2)

งินประจําตํา นง จํานวน 210,000 บาท
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พ่ือจาย ป็น งินประจําตํา นงราย ดือน องผู้ดํารงตํา นง  าย
บริ ารงานท้องถ่ิน   ายอํานวย ารท้องถ่ิน  องพนั งาน วน
ตําบลที่ วรได้รับ ตามที่ระ บียบ ํา นด จํานวนอัตราตามที่
ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (พ.ศ.2564 - 2566   ละฉบับ

้ไ พ่ิม ติมถึงปัจจุบัน)
1. ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล (นั บริ ารงาน อบต.)
2. รองปลัดอง ารบริ าร วนตําบล (นั บริ ารงาน อบต.)
3.  ัว น้า ํานั งานปลัด (นั บริ ารงานทั่วไป) 
4. ผู้อํานวย าร อง ลัง  (นั บริ ารงาน ลัง) 
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

 -ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท.  ละ  .อบต.ที่ มท 0809.2/ ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร

ป รอง วนท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง จํานวน 1,295,100 บาท

พ่ือจาย ป็น าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ  ละพนั งานจ้างทั่ว
ไป  ัง ัด ํานั ปลัด งานบริ ารทั่วไป จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏ
ใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566  ละฉบับ

้ไ พ่ิม ติมถึงปัจจุบัน) 
1. ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร  จํานวน 2 อัตรา
2.  นต ตง วน จํานวน 1 อัตรา
3.  นงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
งานบริ ารงาน ลัง  จํานวน  4 อัตรา
1. ผู้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้
2. ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ
3. ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชี
พนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
1.  นงานทั่วไป
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

-ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท.  ละ  .อบต.ที่ มท 0809.2/ ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร

ป รอง วนท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

งิน พ่ิมตาง ๆ องพนั งานจ้าง จํานวน 77,445 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน พ่ิม า รองชีพช่ัว ราว องพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไป ตามจํานวนอัตราที่ปรา ฏใน ผน
อัตรา ําลัง ามปี  (ปีงบประมาณ 2564 - 2566  ละฉบับ ้ไ
พ่ิม ติมถึงปัจจุบัน)   ํานวณต้ังจายไว้  12  ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

-ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138

   ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
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งบด้าเนินงาน รวม 3,398,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 554,000 บาท
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง วน

ท้องถ่ิน
จํานวน 300,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
 อปท. ชน  าตอบ ทน ณะ รรม ารตางๆ   าตอบ ทน

รรม าร ละ จ้า น้าที่ตาม ฎ มาย ลือ ต้ัง   าตอบ ทน ณะ
รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง   าตอบ ทน ณะ รรม ารตรวจ าร

จ้าง   าตอบ ทน ณะ รรม าร อบ ัด ลือ   าจัด ็บ ้อมูล
ตางๆ   าตอบ ทน ณะ รรม าร อบ วน  งินประโยชนตอบ
ทนอ่ืน ป็น รณีพิ ศษ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง  ฯลฯ

ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบ ทนอ่ืน ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีใ ้

พนั งาน วนท้องถ่ินใ ้ ป็นรายจายอ่ืน ององ รป รอง วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 ,  นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 
 0402.5/ว 156  ลงวันที่ 19  ันยายน 2560  ละ
ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง

า บี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น า บี้ยประชุมใ ้ ณะ รรม ารชุดตางๆ ตามที่
ฎ มาย ํา นด

  
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 80,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  
พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร ละวัน ยุดราช าร  ซึ่ง ป็นงาน รงดวน  ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ

งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

  ละระ บียบ/ นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ
ที่ ี่ยว ้อง

วันที่พิมพ : 21/12/2564  11:38:24 น้า : 15/107



า ชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

พ่ือจาย ป็น า ชาบ้านใ ้ ับพนั งาน วนตําบล  ซึ่งมี ิทธิได้รับ
ตามระ บียบทางราช าร   ป็นไปตามพระราช ฤษฎี าน้ี รีย
วา “พระราช ฤษฎี า า ชาบ้าน ้าราช าร (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2561

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  ซึ่ง ้ไ พ่ิม ติมโดยระ บียบ ระทรวง

ม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถ่ิน (ฉบับ
ที่  4)  พ.ศ. 2562

-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12

 ตุลา ม 2559  ร่ือง  ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งิน า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถ่ิน รือ นัง ือ ั่ง ารตางๆ
ที่ ี่ยว ้อง

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

พ่ือจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้   ผู้
บริ าร  พนั งาน วนตําบล ที่มี ิทธิ ได้ตามระ บียบ องทาง
ราช าร  ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541  ละ
้ไ พ่ิม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  ละ นัง ือ รมบัญชี

ลาง ดวนที่ ุด  ที่   ๐๔๒๒.๓/ว ๒๕๗ ลงวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๙  ร่ืองประ ภท ละอัตรา งินบุรุง ารศึ ษา ละ า
ลา รียน   นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว
 ๑๐๑๓  ลงวันที่ ๑๘  ุมภาพันธ ๒๕๕๙  ร่ือง  าร บิ
งิน  วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร  นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๕๒๒  ลงวันที่ ๙ 
ิง า ม ๒๕๕๙  ร่ืองประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ
า ลา รียน  รือระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารตางๆ ที่ ี่ยว ้อง

ค่าใช้สอย รวม 1,920,000 บาท
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รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 600,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ าร  ได้   
1.  พ่ือ ป็น าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนใน ารอบรมโ รง าร
ตาง ๆ
2.  พ่ือ ป็น าจ้างทําบอรดประชา ัมพันธ  จ้าง มาทําป้าย
ประ าศ  าโฆษณา ละ ผย พร  ละ ื่อ ารประชา ัมพันธ
ทุ ชนิด
3.  พ่ือ ป็น าจ้าง มาตัด ญ้า  
4.  พ่ือ ป็น าจ้าง ้าป   จัดทํารูป ลมผล ารดํา นินงาน  ผน
พับ ใบปลิว  ตลอดจน าถาย อ ารตางๆ 
5.  พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน าร ําจัด ิ่งปฏิ ูล  
6.  พ่ือจาย ป็น าจ้าง มา ร่ืองถาย อ าร   าถาย อ าร
7.  พ่ือจาย ป็น ารับวาร าร  นิตย าร   นัง ือพิมพประจํา มู
บ้าน   บบพิมพ  ละ อ ารทางวิชา ารอ่ืนๆ
8.  พ่ือจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร   ชน าจ้าง รงงานใน ารจัด
ทํา อง   บ าม ัมภาระ   าจ้าง มา รงงานบริ ารตางๆ  รง
งานอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ ิจ รรม อง อบต.บาง ัน ต
9.  พ่ือจาย ป็น าปรับปรุง ารจัดทํา
วปไซต อง อบต.ประจําปี
10.  พ่ือจาย ป็น าใช้จาย ํา รับ ารทําประ ันภัยรถยนต วน
ลาง

11.  พ่ือจาย ป็น า ชาทรัพย ิน 
12.  พ่ือจาย ป็น าธรรม นียมตางๆ อาทิ   ารังวัด นว ตที่ดิน
ซึ่ง ป็น าธารณะประโยชน
13.  พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา   า
ธรรม นียมศาล
14.  พ่ือจาย ป็น า ร่ืองรับ ัญญาณตางๆ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่

ี่ยว ้องตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

 - ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2

/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม 2559  นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561

 ตลอดจนระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร จํานวน 50,000 บาท

1. พ่ือจาย ป็น ารับรองใน ารต้อนรับ ณะบุ ล ละบุ ลที่ ้า
มาตรวจงาน นิ ทศงาน รือ ยี่ยมชม ทัศนศึ ษาดูงาน  รือมา
ดํา นิน ารอ่ืนใดที่ ป็นประโยชน  อบต.  ละอ่ืน ๆ ใน ตพ้ืนที่
ตําบล จํานวน 30,000 บาท 
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28  ร ฎา ม 2548 ตลอดจนระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆที่

ี่ยว ้อง
2. า ลี้ยงรับรอง  พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน าร ลี้ยงรับรองใน าร
ประชุม ภา อบต.ประชุม   ณะ รรม าร รือ ณะอนุ รรม ารที่
ตงต้ังตาม ฎ มาย ละระ บียบ ฯลฯจํานวน 20,000 บาท
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28  ร ฎา ม 2548 ตลอดจนระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆที่

ี่ยว ้อง

รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 100,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน  า บี้ย ลี้ยง ดินทาง  าอา าร  า
ชาที่พั   าพา นะ   าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน  าผาน
ทางดวนพิ ศษ   าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน   ละ าใช้จาย
อ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้องใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม  ัมมนา
อง ณะผู้บริ าร พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง  มาชิ
ภา อบต.  มาชิ  อปพร. ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ  อบรม  ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้อง
ถ่ิน พ.ศ.2557  ละ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช าร  อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2555  ้ไ
พ่ิม ติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2559   ละระ บียบ/ นัง ือ ั่ง ารที่
ี่ยว ้อง
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าใช้จายในงานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายในงานรัฐพิธี  ํา รับ าพวงมาลัย ชอ
ดอ ไม้ พวง รีด พวงมาลา  าจ้างทําซุ้ม ฉลิมพระ ียรติ  รือ
ํา รับพิธี ารวัน ํา ัญตางๆ  ตาม นัง ือ
ั่ง าร ตามวาระ ละโอ า ที่จํา ป็น  

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 - 2565)   น้า 111  ลําดับที่ 3
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่  28   ร ฎา ม 2548 ตลอดจนระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่

ี่ยว ้อง

โ รง าร อบรมใ ้ วามรู้ ฎ มาย ้อมูล าว าร องทางราช าร 
ใ ้ ับผู้นําชุมชน ละประชาชนทั่วไป

จํานวน 25,000 บาท

พ่ือ ป็น าใช้จายตามโ รง าร อบรมใ ้ วามรู้ ฎ มาย  ้อมูล
าว าร องทางราช าร  ใ ้ ับผู้นําชุมชน  ละประชาชนทั่ว

ไป   ชน  าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร   าอา าร ลางวัน  า
อา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  าตอบ ทนวิทยา ร  าวั ดุ - อุป รณ
ใน ารฝึ อบรม  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง  
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  น้า 112

  ลําดับที่ 5  
โ รง ารจัดทํา อ ารประชา ัมพันธ จํานวน 110,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทํา ื่อ  อ าร วาร ารประชา
ัมพันธ ผล ารดํา นินงาน อง นวยงาน ฯลฯ

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565)  น้า 113 ลําดับที่ 11
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โ รง าร ฉลิมพระ ียรติ  พระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดี
ศรี ินทรม าวชิราลง รณ พระวชิร ล้า จ้าอยู  รัช าลที่ ๑๐

จํานวน 100,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินงานตามโ รง าร ฉลิมพระ
ียรติ พระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทรม าวชิรา

ลง รณ พระวชิร ล้า จ้าอยู ัว รัช าลที่ 10  ชน   าจ้าง มารถ
พร้อมนํ้ามัน ช้ือ พลิง  า บี้ย ลี้ยงใน าร ดินทาง   าอา าร   า
อา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม   าป้ายประชา ัมพันธ   า องที่
ระลึ    า ชา วที  า ชา ต้นท โต๊ะ  ้าอ้ี  าต ตง ถานที่  า
ชา ร่ือง ียง  ละ าใช้จายอ่ืนๆ  
ที่ ี่ยว ้อง ตาม นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง 
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561 - 2565)   น้า 111  ลําดับที่ 1

โ รง ารฝึ อบรม ละศึ ษาดูงาน  พ่ือพัฒนาศั ยภาพบุ ลา ร
อง ารบริ าร วนตําบล ละผู้นําชุมชนตําบลบาง ัน ต

จํานวน 200,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารฝึ อบรม ศึ ษาดูงาน  พ่ือพัฒนา
ศั ยภาพบุ ลา ร ององ ารบริ าร วนตําบล   ณะผู้
บริ าร  มาชิ ภา อบต. ผู้นําชุมชน  ผู้ ูงอายุ  ฯลฯ  ชน   า
จ้าง มารถพร้อมนํ้ามัน ช้ือ พลิง   า ชาที่พั    าอา าร   า
อา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม   าป้ายประชา ัมพันธ   า องที่
ระลึ    าตอบ ทนวิทยา ร   ละ าใช้จายอ่ืนๆ  ที่ ี่ยว
้อง  ตาม ลั ูตรตาง ๆ ที่อง ารบริ าร วนตําบลบาง ัน ต

จัด อง  รือจัดโดย นวยงานอ่ืนตาม วาม มาะ ม
-ตามระ บีย ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน
ารฝึ อบรม  ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ

.ศ.2557 ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561 - 2565)   พ่ิม ติม (ฉบับที่ 1)  น้า 24 ลําดับที่ 2
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โ รง าร ยาวชน รียนรู้  วิถีชีวิตพอ พียงตาม นวพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จาย พ่ือดํา นิน าร ง ริม รือ นับ นุน
โ รง าร ยาวชน รียนรู้วิถีพอ พียง  ตาม นวพระราชดําริ  ชน  า
ป้ายประชา ัมพันธ   าอา าร   าอา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  า
จ้าง มารถพร้อมนํ้ามัน ช้ือ พลิง   าตอบ ทนวิทยา ร   า องที่
ระลึ    าวั ดุอุป รณใน ารฝึ อบรม   ละ าใช้จายอ่ืนๆ  ที่

ี่ยว ้อง    
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถ่ิน 
ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภา ม 2562

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561 - 2565)  พ่ิม ติม (ฉบับที่ 1)  น้า 14 ลําดับที่ 1
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โ รง าร ลือ ต้ังนาย ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบลบาง
ัน ต

จํานวน 500,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน าร ลือ ต้ังนาย ละ มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําบลบาง ัน ต   ( รณี รบวาระ   ทน
ตํา นงวาง  ยุบ ภา  ละ รณี ณะ รรม าร ลือ ต้ัง ั่งใ ้มี าร
ลือ ต้ังใ ม  ละ รณีอ่ืน ๆ)  ชน   าป้ายประชา ัมพันธ
โ รง าร  ป้ายประ าศผล ารนับ ะ นน  ป้ายศูนยประ านงาน
าร ลือ ต้ัง   าจ้าง มาจัดทํา อ าร ละ ูมือตางๆ  อง ณะ
รรม าร  าวั ดุศูนยประ าน าร ลือ ต้ัง ละ นวย ลือ ต้ัง   า

อา าร ละ ร่ืองด่ืม  า ชา ร่ืองปั่นไฟพร้อมไฟฟ้า ง วาง  า
จ้าง มาพา นะใน าร นอุป รณ ลือ ต้ัง  าจ้าง มาทํา วาม
ะอาด นวย ลือ ต้ัง  าจ้าง มาใน ารจัด งใบ จ้ง จ้าบ้าน

พร้อม อ ารอ่ืนๆ  าจัดพิมพรายช่ือผู้มี ิทธิ ลือ ต้ัง ( าตอบ
ทน ณะ รรม าร าร ลือ ต้ังประจําอง ารบริ าร วนตําบล

บาง ัน ต    าตอบ ทน ณะ รรม ารประจํา นวย ลือ ต้ัง  า
ตอบ ทน จ้า น้าที่รับ มั ร ละ จ้า น้าที่ตรวจ อบ ุณ มบัติ  า
ตอบ ทนวิทยา ร  ใ ้ บิ จายจา มวด าตอบ ทนผู้ปฏิบัติ
ราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง วนท้องถ่ิน)   าตอบ
ทน ารปฏิบัติราช ารนอ วลาราช าร ใ ้ บิ จายจา าตอบ
ทน ารปฏิราช ารนอ วลาราช าร)  รวมทั้ง าใช้จายอ่ืนๆ ที่
ี่ยว ้อง

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561 - 2565)   น้าที่ 112 ลําดับที่ 4 
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โ รง าร ง ริม าร รียนรู้ตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง จํานวน 35,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จาย พ่ือดํา นิน าร   ง ริม รือ นับ นุน
โ รง าร าร รียนรู้ตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง 
ชน  าป้ายประชา ัมพันธ   าอา าร  าอา ารวาง ละ ร่ือง
ด่ืม   าจ้าง มารถพร้อมนํ้ามัน ช้ือ พลิง   าตอบ ทน
วิทยา ร  า องที่ระลึ    ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง    
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0816.3/ว 1953  ลงวันที่ 17 
พฤษภา ม  2562

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561 - 2565)  พ่ิม ติม (ฉบับที่ 1)  น้า 14 ลําดับที่ 2

โ รงปลู ต้นไม้ ถวาย ม อง ผนดิน จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จาย ตามโ รง ารปลู ต้นไม้ ถวาย ม อง ผน
ดิน  ชน ป้ายประชา ัมพันธ   าอา าร   าอา ารวาง ละ ร่ือง
ด่ืม  าจ้าง มาจัด ถานที่  า ล้าไม้  าวั ดุ -อุป รณ  ละ าใช้
จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561 - 2565)   น้า 105 ลําดับที่ 2

าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 90,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าซอม ซมบํารุงรั ษาซอม ซมรั ษาทรัพย ิน
อง อบต. ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ 

ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 3523

  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  ร่ือง  ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ า
ใช้ อย วั ดุ  ละ า าธารณูปโภ ละระ บียบ/ นัง ือ ั่ง ารที่

ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561 - 2565)  น้า 114 ลําดับที่ 14
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ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 70,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัดซื้อ/จัด าวั ดุ ํานั งาน  ประ ภทวั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจาย

ที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  า
ติดต้ัง  ป็นต้น  ร่ือง ิด ล นาด ล็   ร่ือง จาะ ระดาษ นาด
ล็  ที่ ย็บ ระดาษ ธงชาติ  ธง ฉลิมพระ
ียรติ  ผ้า  ระดาษ ดิน อ ปา า ป้าย ลองไฟ  ทป

ใ   าว  ฟ้ม ัน ว้าง  ฟ้ม นองาน  ฟ้มใ อ าร ไม้
บรรทัด ยางลบ  าว ๒  น้า ตรายาง ตะ รงวาง
อ าร  ผน CD  ผน DVD  รรไ ร  ัต ตอร  ใบมีด
ัต ตอร  ปา า มี ปา าไวทบอรด  ลวด
ียบ ระดาษ   ระดาษโป ตอร  ซอง อ าร  ซองตรา
รุฑ   ระดาษ าว   ลิปดํา ลวด ย็บ ระดาษ  ที่ จาะ
ระดาษ ซอง อ าร  ร่ือง ียน  บบพิมพตางๆ  นํ้าด่ืม ํา รับ

บริ ารประชาชน ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง 

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุที่จํา ป็น  ประ ภท
วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด
ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน
ารซอม ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม

ป ติ  รายจายที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  า
ประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็นต้น   ชน ไมโ รโฟน  าต้ัง
ไมโ รโฟน  ลอดไฟฟ้า   ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า   วิทซ
ไฟฟ้า  ฟิว   ถานไฟ โ มไฟฟ้า   ายไฟฟ้า  บต ตอร่ี
วิทยุ ไฟฉาย  ระบองไฟ  ดอ ลําโพง   ผงวงจร ผัง ดงวงจร
ตางๆ จานรับ ัญญาณดาว ทียม  า ลอดฟลูออ ร ซนซ  บร

อร  ายอา าศ รือ าอา าศ  ร่ืองรับวิทยุ ฯลฯ  ละ าใช้
จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 
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วั ดุงานบ้านงาน รัว จํานวน 35,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อ วั ดุงานบ้านงาน รัว ทาที่จํา ป็น
ประ ภทวั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด
ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน
ารซอม ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม

ป ติ  รายจายที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  า
ประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็นต้น   ชน ผงซั ฟอ   บู  นํ้ายาดับ
ลิ่น   ปรง  ปรง ัด ้องนํ้า  ไม้ วาด นํ้ายาล้าง ้องนํ้า
ุ ภัณฑ นํ้ายาล้างจาน นํ้ายา ช็ด ระจ   นํ้ายาปรับอา าศ ที่โ ย
ยะ ถุงใ ยะ นํ้ายาล้างจาน ไม้ วาดดอ ญ้า  ไม้ วาดทาง

มะพร้าว  ระดาษชําระ ชุดถ้วย า ฟ ถุง ยะ ไม้ถูพ้ืน ผ้า ช็ด
ท้า  ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง ประ อบ นัง ือ รม ง
ริม ารป รองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวัน

ที่ 27  มิถุนายน 2559
วั ดุยานพา นะ ละ น ง จํานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละ น ง (รถยนต
วน ลาง รถจั รยานยนต วน ลาง) ประ ภทวั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซม  บํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจายที่ต้องจายพร้อม
ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็น

ต้น   ชน  บต ตอร่ี ยางนอ   ยางใน ฟิลม รอง ง ง  ัว
ทียน   บาะรถยนต อะไ ลรถยนต ไฟ น้า ไฟ บร   บร  
รัช พวงมาลัย ล้อ ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

วั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น ประ ภทวั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจายที่ต้องชําระ พร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น
ง ภาษี  าประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็นต้น   ชน นํ้ามัน ช้ือ
พลิง นํ้ามัน ลอลื่น นํ้ามัน ตา  นํามันจารบี  ํา รับรถยนต วน
ลาง รถจั รยานยนต วน ลาง  ร่ืองดับ พลิง  ร่ืองตัด
ญ้า ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
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วั ดุ าร ษตร จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อ าวั ดุ าร ษตร  ประ ภทวั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจาย

ที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  า
ติดต้ัง  ป็นต้น   ชน  ปุ๋ย มี ปุ๋ย อ  บุ้ง ี๋  รรไ รตัด ิ่ง ดิน
ปลู   ระถาง วั ดุ พาะชํา ต้น ล้า พันธุไม้ อุป รณใน าร ยาย
พันธุพืช ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง  

วั ดุโฆษณา ละ ผย พร จํานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ประ ภท
วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด
ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน
ารซอม ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม

ป ติ  รายจายที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  า
ประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็นต้น   ชน  าต้ัง ล้อง   ลน ซูม  ระ ป๋า
ใ ล้องถายรูป   ผนป้าย  โป ตอร  ผนป้ายประชา ัมพันธ  า
ล้างอัด  ยายรูปถายตาง ๆ   บต ตอร่ี ล้องถายรูป  รูป ี รือ าว
ดําที่ได้จา ารล้าง อัด  ยายฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

วั ดุ ีฬา จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อวั ดุ ีฬา   ประ ภทวั ดุ งทน  วั ดุ
ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม รือปรับ

ปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซม  บํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจายที่ต้องจาย
พร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็น
ต้น  ชน  ลู ฟุตบอล ลู ปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ไม้ บตมินตัน ลู บ
ตมินตัน  ชือ ระโดด  ตะ ร้อ ตา าย ีฬา  ชน ตา าย
ตะ ร้อ น วีด ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง
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วั ดุ อมพิว ตอร จํานวน 90,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร  ประ ภทวั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจาย

ที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  า
ติดต้ัง  ป็นต้น   ชน  อุป รณบันทึ ้อมูล   ทปบันทึ ้อมูล   ัว
พิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ ร่ือง อมพิว ตอร ตลับผง
มึ    ผน รอง ง   ผง ป้นอั ระ รือ ป้น

พิมพ (Key Board)   ผนดิ  (Diskette)  มา (Mouse)  ผน
วงจรอิ ล็ ทรอนิ  (Card) โปร รม  ละอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ
อมพิว ตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 499,000 บาท
าไฟฟ้า จํานวน 330,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าไฟฟ้า ํา รับที่ทํา ารอง ารบริ าร วนตําบล
บาง ัน ต   าไฟฟ้าที่ าธารณะ รวมถึง าใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อม ัน   ชน  าบริ าร  าภาษี  ใน ิจ าร ององ รป รอง
วนท้องถ่ิน  ละ าใช้จายอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง  ตาม นัง ือ ระทรวง

ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561  ตลอดจนระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร
อ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง

านํ้าประปา านํ้าบาดาล จํานวน 35,000 บาท

พ่ือจาย ป็น านํ้าประปา ํา รับที่ทํา ารอง ารบริ าร วน
ตําบลบาง ัน ต รือที่ าธารณะ  รวมถึง าใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อม ัน   ชน  าบริ าร  าภาษี  ใน ิจ าร ององ รป รอง
วนท้องถ่ิน  ละ าใช้จายอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง  ตาม นัง ือ ระทรวง

ม าดไทย ดวนมา  ที่ มท0808.2/ว 3523  ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559  ร่ือง  ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ า
ใช้ อย วั ดุ  ละ า าธารณูปโภ ละระ บียบ/ นัง ือ ั่ง ารที่

ี่ยว ้อง
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าบริ ารโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

พ่ือ ป็น าโทรศัพทที่ใช้ใน ารติดตอราช าร รวมถึง าใช้จาย
พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ ารดัง ลาว   ละ าใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ
ารใช้บริ าร   พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ  ละ าใช้จายอ่ืนๆที่
ิด ึ้น   ชน  า ชา ล มายโทรศัพท  าบํารุง ู ายโทรศัพท  า

บํารุงรั ษา  ละ าใช้จายอ่ืนๆ  ี่ยว ้องตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป รองท้องถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน

ที่ 27 มิถุนายน 2559  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว
้อง

าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม จํานวน 122,000 บาท

าโทร าร  าวิทยุ ื่อ าร  าวิทยุติดตามตัว   าใช้จาย ี่ยว ับ
ระบบ ารบริ ารอิน ตอร น็ต  ละ า ื่อ ารอ่ืน ๆ   ละใ ้ มาย
วามรวมถึง าใช้อ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง   พ่ือใ ้ได้มาซึ่ง ารบริ าร ละ

ใ ้ มาย วามรวมถึง าใช้จาย พ่ือใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาว ละ า
ใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถ่ิน ดวนที่ ุด  ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ละ
ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 40,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท
รายจายอ่ืน

าจ้างที่ปรึ ษา พ่ือศึ ษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบตาง ๆ จํานวน 40,000 บาท
พ่ือจาย ป็น าจ้างที่ปรึ ษา พ่ือศึ ษา วิจัย ประ มินผล  รือ
พัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใช พ่ือ ารจัด า รือปรับปรุง รุภัณฑ
ที่ดิน  ละ/ รือ ิ่ง อ ร้าง  พ่ือจาย ป็น าจ้างใ ้ ับ นวยงาน
รือ ถาบันที่ ป็น ลางใน าร ํารวจ วามพึงพอใจใน ารใ ้

บริ ารประชาชน
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,215,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 1,215,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 172,000 บาท
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง วน

ท้องถ่ิน
จํานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
 อปท. ชน  าตอบ ทน ณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง   าตอบ

ทน ณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง  าจัด ็บ ้อมูลตางๆ  าตอบ
ทน ณะ รรม าร อบ ัด ลือ  ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว
้อง  
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอ่ืน ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปี  ใ ้ พนั งาน วนท้องถ่ินใ ้ ป็นรายจายอ่ืน อง
อง รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ,  นัง ือ ระทรวง าร
ลัง ดวนที่ ุด ที่   0402.5/ว 156ลงวันที่ 19  ันยายน 2560

  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง

า บี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท
พ่ือจาย ป็น า บี้ยประชุมใ ้ ณะ รรม ารชุดตาง ๆ ตามที่
ฎ มาย ํา นด   ชน  ณะ รรม ารพิจารณาผล ารจัดซื้อจัด

จ้าง  ละ ณะ รรม ารอ่ืนๆ ตามที่ระ บียบ ํา นด
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  
พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร ละวัน ยุดราช าร  ซึ่ง ป็นงาน รงดวน  ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ

งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

  ละระ บียบ/ นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ
ที่ ี่ยว ้อง
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า ชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

พ่ือจาย ป็น า ชาบ้านใ ้ ับพนั งาน วนตําบล  ซึ่งมี ิทธิได้รับ
ตามระ บียบทางราช าร   ป็นไปตามพระราช ฤษฎี าน้ี รีย
วา “พระราช ฤษฎี า า ชาบ้าน ้าราช าร (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2561

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  ซึ่ง ้ไ พ่ิม ติมโดยระ บียบ ระทรวง

ม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถ่ิน (ฉบับ
ที่  4)  พ.ศ. 2562

-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12

 ตุลา ม 2559  ร่ือง  ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งิน า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถ่ิน รือ นัง ือ ั่ง ารตางๆ
ที่ ี่ยว ้อง

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้   ผู้
บริ าร  พนั งาน วนตําบล ที่มี ิทธิ ได้ตามระ บียบ องทาง
ราช าร  ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541  ละ
้ไ พ่ิม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  ละ นัง ือ รมบัญชี

ลาง ดวนที่ ุด  ที่   0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28

 มิถุนายน 2559  ร่ืองประ ภท ละอัตรา งินบุรุง ารศึ ษา ละ า
ลา รียน   นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่ มท 0809.3/ว 1013

  ลงวันที่ 18  ุมภาพันธ 2559  ร่ือง  าร บิ งิน  วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบุตร  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3 /ว

 4522  ลงวันที่ 9  ิง า ม 2559  ร่ืองประ ภท ละอัตรา งิน
บํารุง ารศึ ษา ละ า ลา รียน  รือระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร
ตางๆ ที่ ี่ยว ้อง
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ค่าใช้สอย รวม 866,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

จ้าง มาบริ าร รงงานบุ ลภายนอ พ่ือปฏิบัติงาน ี่ยว ับด้าน
จัด ็บ ้อมูล

จํานวน 108,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร รงงานบุ ลภายนอ พ่ือปฏิบัติ
งาน ี่ยว ับด้าน ารจัด ็บ ้อมูล  ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 8
 ธันวา ม 2559  ร่ือง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง

มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถ่ิน
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561 - 2565)   น้า 118 ลําดับที่ 1  

จ้าง มาบริ าร รงงานบุ ลภายนอ พ่ือปฏิบัติงาน ี่ยว ับด้าน
จัด ็บรายได้

จํานวน 108,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร รงงานบุ ลภายนอ พ่ือปฏิบัติ
งาน ี่ยว ับด้าน ารจัด ็บรายได้  ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 8
 ธันวา ม 2559  ร่ือง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง

มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถ่ิน 
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  น้า 118 ลําดับที่ 1 
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รายจายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 80,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ าร  ได้   
1.  พ่ือ ป็น าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนใน ารอบรม รือ
ัมมนาตามโ รง ารตาง ๆ

2.  พ่ือ ป็น าจ้าง ้าป   จัดทํารูป ลมผลงาน  ผนพับ ใบ
ปลิว  ตลอดจน าถาย อ ารตางๆ 
3.  พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน าร ําจัด ิ่งปฏิ ูล  
4.  พ่ือจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร   ชน าจ้าง รงงานใน ารจัด
ทํา อง   บ าม ัมภาระ   าจ้าง มา รงงานบริ ารตางๆ  รง
งานอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ ิจ รรม อง อบต.บาง ัน ต    ละ าใช้
จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง ตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย 
ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวา ม 2559, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
 0808.2 /ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 ตลอดจนระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร
อ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน  า บี้ย ลี้ยง ดินทาง  าอา าร  า
ชาที่พั   าพา นะ ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้องใน าร ดินทาง
ไปราช าร รือไปอบรม พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทาง ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2555  ้ไ พ่ิม
ติมถึง (ฉบับที่3)  พ.ศ.2559   ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่
ี่ยว ้อง 
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โ รง ารปรับปรุงระบบฐาน ้อมูล ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน 
ในระบบ าร น ทศภูมิศา ตร LTAX-GIS Parcel ( ปลงที่ดิน) 
อง ารบริ าร วนตําบลบาง ัน ต

จํานวน 500,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินงานตามโ รง ารปรับปปรุง
ระบบฐาน ้อมูล ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน  ในระบบ
าร น ทศภูมิศา ตร  LTAX - GIS Parcel ( ปลงที่ดิน)  อง

อง ารบริ าร วนตําบลบาง ัน ต    ชน   าลงพ้ืนที่ ํารวจ
้อมูลภา นาม  าจัดทําระบบ ้อมูลในรูป บบ อ าร   า ืบ
้น ้อมูล  าจ้างจัด ็บ ้อมูล  ฯลฯ  พ่ือใ ้ ป็นปัจจุบัน รวมถึง า

ใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561 - 2565)   น้า 113 ลําดับที่ 12 

าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าซอม ซมบํารุงรั ษาซอม ซมรั ษาทรัพย ิน
อง อบต. ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ 

- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2

/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  ร่ือง  ลั ณฑ ละอัตรา
าใช้จายประ อบ  ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน

ลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ  ละ  า าธารณูปโภ ละ
ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
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ค่าวัสดุ รวม 137,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัดซื้อ/จัด าวั ดุ ํานั งาน  ประ ภทวั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจาย

ที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  า
ติดต้ัง  ป็นต้น  ชน  ร่ือง ิด ล นาด ล็   ร่ือง จาะ ระดาษ
นาด ล็  ที่ ย็บ ระดาษ ธงชาติ  ธง ฉลิมพระ
ียรติ  ผ้า  ระดาษ ดิน อ ปา า ป้าย ลองไฟ  ทป

ใ   าว  ฟ้ม ัน ว้าง  ฟ้ม นองาน  ฟ้มใ อ าร ไม้
บรรทัด ยางลบ  าว 2  น้า ตรายาง ตะ รงวาง
อ าร  ผน CD  ผน DVD  รรไ ร  ัต ตอร  ใบมีด
ัต ตอร  ปา า มี ปา าไวทบอรด  ลวด
ียบ ระดาษ   ระดาษโป ตอร  ซอง อ าร  ซองตรา
รุฑ   ระดาษ าว   ลิปดํา ลวด ย็บ ระดาษ  ที่ จาะ
ระดาษ ซอง อ าร  ร่ือง ียน  บบพิมพตางๆ  นํ้าด่ืม ํา รับ

บริ ารประชาชน ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง 
วั ดุยานพา นะ ละ น ง จํานวน 5,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละ น ง (รถยนต
วน ลาง รถจั ยานยนต วน ลาง) ประ ภทวั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซม  บํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจายที่ต้องจายพร้อม
ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็น

ต้น   ชน  บต ตอร่ี ยางนอ   ยางใน ฟิลม รอง ง ง  ัว
ทียน   บาะรถยนต อะไ ลรถยนต ไฟ น้า ไฟ บร   บร  
รัช พวงมาลัย ล้อ ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 
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วั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 2,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น ประ ภทวั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจายที่ต้องชําระ พร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น
ง ภาษี  าประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็นต้น   ชน นํ้ามัน ช้ือ
พลิง นํ้ามัน ลอลื่น นํ้ามัน ตา  นํ้ามันจารบี  ํา รับรถยนต วน
ลาง รถจั รยานยนต วน ลาง  ร่ืองดับ พลิง  ร่ืองตัด
ญ้า ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

วั ดุ อมพิว ตอร จํานวน 80,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร  ประ ภทวั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจาย

ที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  า
ติดต้ัง  ป็นต้น   ชน  อุป รณบันทึ ้อมูล   ทปบันทึ ้อมูล   ัว
พิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ ร่ือง อมพิว ตอร ตลับผง
มึ    ผน รอง ง   ผง ป้นอั ระ รือ ป้น

พิมพ (Key Board)   ผนดิ  (Diskette)  มา (Mouse)  ผน
วงจรอิ ล็ ทรอนิ  (Card) โปร รม  ละอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ
อมพิว ตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
าบริ ารไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าฝา งไปรษณีย   าดวงตราไปรษณียา ร   า
พั ดุภัณฑ   าธนาณัติ จด มายตางๆ  ํา รับติดตอ
งานราช าร   าธรรม นียม ารโอน งินในระบบบริ าร าร งิน
าร ลังภา รัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่
ี่ยว ้อง ใน ิจ าร ององ รป รอง วนท้องถ่ิน

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถ่ิน ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่
ี่ยว ้อง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 744,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 684,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง วน

ท้องถ่ิน
จํานวน 70,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
 อปท. ชน  าตอบ ทน อปพร. ฯลฯ ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว

้อง  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย   าร บิ าใช้
จายใ ้ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ รป รอง
วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560

-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่  มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26

 ธันวา ม 2560  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง

ค่าใช้สอย รวม 401,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

โ รง ารจัดต้ังจุดตรวจจุดบริ ารประชาชนชวง ทศ าลปีใ ม จํานวน 23,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารจัดต้ังจุดตรวจ จุดบริ าร
ประชาชน ชวง ทศ าลปีใ ม  2564  ชน  า ชา ต้นท   า
อา าร   าจ้าง มาติดไฟฟ้า ง วาง   าจ้าง มาจัด ถาน
ที่  าป้ายประชา ัมพันธ   านํ้าด่ืมบริ ารประชาชน ฯลฯ  ละ า
ใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565)  น้า 96 ลําดับที่  2  
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โ รง ารจัดต้ังจุดตรวจจุดบริ ารประชาชนชวง ทศ าล ง รานต จํานวน 23,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารจัดต้ังจุดตรวจ จุดบริ าร
ประชาชน ชวง ทศ าล ง รานต  2564  ชน  า ชา ต้นท   า
อา าร   าจ้าง มาติดไฟฟ้า ง วาง   าจ้าง มาจัด ถาน
ที่  าป้ายประชา ัมพันธ   านํ้าด่ืมบริ ารประชาชน ฯลฯ  ละ า
ใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565)  น้า 96 ลําดับที่  3

โ รง ารฝึ อบรม ารป้อง ัน บรร ทา าธารณภัย ละระงับ
อั ีภัย บื้องต้นในพ้ืนที่ ตําบลบาง ัน ต

จํานวน 35,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารฝึ อบรม ารป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัยใ ้ ับประชาชน ละ ยาวชนในพ้ืนที่ตําบล

บาง ัน ต    ชน   าอา าร ลางวัน  าอา ารวาง ละ ร่ือง
ด่ืม  าวั ดุ-อุป รณ   าตอบ ทนวิทยา ร  าป้ายโ รง าร ฯลฯ
   ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565)   น้า 97 ลําดับที่ 4  

โ รง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ ประจําอง ร
ป รอง วนท้องถ่ิน

จํานวน 150,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัย
พิบัติ  ประจําอง รป รอง วนท้องถ่ิน  ชน  าป้าย
โ รง าร   าตอบ ทนวิทยา ร   าวั ดุ-อุป รณใน ารฝึ
อบรม   าอา าร ช้า  าอา าร ลางวัน   าอา าร ย็น  าอา าร
วาง ละ ร่ืองด่ืม   า ชาที่พั    าจ้าง มารถพร้อมนํ้ามัน ช้ือ
พลิง   ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม (ฉบับที่ 1)  น้า 18 ลําดับที่ 2
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โ รงฝึ อบรมทบทวน วามรู้ ละ พ่ิมศั ยภาพอา า มั รป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน

จํานวน 140,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารฝึ อบรมทบทวน วามรู้ ละ พ่ิม
ศั ยภาพอา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.)ใน
พ้ืนที่  ชน  าป้ายโ รง าร   าตอบ ทนวิทยา ร   า
วั ดุ-อุป รณใน ารฝึ อบรม   าอา าร ลางวัน   าอา าร
ย็น  าอา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม   า ชาที่พั   าจ้าง มารถ
พร้อมนํ้ามัน ช้ือ พลิง   ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565)  น้า 96 ลําดับที่ 1 

าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าซอม ซมบํารุงรั ษาซอม ซมรั ษาทรัพย ิน
อง อบต. ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ 
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท0808.2/ว
 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  ร่ือง  ลั ณฑ ละอัตรา า
ใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ  ละ า าธารณูปโภ ละ
ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565)  น้า 114 ลําดับที่ 14

ค่าวัสดุ รวม 213,000 บาท
วั ดุยานพา นะ ละ น ง จํานวน 8,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละ น ง (รถยนต
วน ลาง รถจั ยานยนต วน ลาง) ประ ภทวั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซม  บํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจายที่ต้องจายพร้อม
ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็น

ต้น   ชน  บต ตอร่ี ยางนอ   ยางใน ฟิลม รอง ง ง  ัว
ทียน   บาะรถยนต อะไ ลรถยนต ไฟ น้า ไฟ บร   บร  
รัช พวงมาลัย ล้อ ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง 
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วั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 25,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น ประ ภทวั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจายที่ต้องชําระ พร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น
ง ภาษี  าประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็นต้น   ชน นํ้ามัน ช้ือ
พลิง นํ้ามัน ลอลื่น นํ้ามัน ตา  นํ้ามันจารบี  ํา รับรถยนต วน
ลาง รถจั รยานยนต วน ลาง  ร่ืองดับ พลิง  ร่ืองตัด
ญ้า ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

วั ดุ ร่ือง ตง าย จํานวน 140,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อวั ดุ ร่ือง ตง าย ประ ภทวั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจาย

ที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  า
ติดต้ัง  ป็นต้น   ชน  ร่ือง บบ ชุดฝึ  อปพร.  รือชุดปฏิบัติ
าร อปพร. ประ อบ

ด้วย  มว   ื้อ  าง ง  ็ม ัด รอง ท้า  ็ม ร่ือง มาย ยศ ละ
ัง ัด  ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

วั ดุ ร่ืองดับ พลิง จํานวน 40,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารจัด า/จัดซื้อวั ดุดับ พลิง  ประ ภท
วั ดุ ิ้น ปลืองรายจายที่ต้องชําระ พร้อม าวั ดุ  ชน  า น ง  า
ภาษี  าประ ันภัย  าติต้ัง  ชน  ถัง มีดับ พลิง   าร มี  ํา รับ
อา ารที่ทํา าร อบต. ศูนยพัฒนา ด็ ล็   ละ ํา รับ ถานที่
ํา ัญ อง มูบ้าน  

งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
รุภัณฑไฟฟ้า ละวิทยุ
โ รง ารจัด า ร่ืองรับ งวิทยุ ระบบ VHF/FM จํานวน 60,000 บาท

พ่ือจัด า ร่ืองรับ งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5
 วัตต  จํานวน  5  ร่ือง  รา า ร่ืองละ  12,000 บาท
ประ อบด้วย : ตัว ร่ือง  ทนชารท  บต ตอร่ี 1  ้อน  า
ยาง  ล็ พับ
ตามบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ  ธันวา ม 2562
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 2,714,080 บาท

งบบุคลากร รวม 543,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 543,080 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถ่ิน จํานวน 501,080 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน ดือน   าตอบ ทนราย ดือนพนั งาน วน
ตําบล  งิน พ่ิมอ่ืนๆที่จาย วบ ับ งิน ดือน  ละ งินปรับปรุง งิน
ดือนประจําปี พนั งาน วนตําบล   ัง ัด อง ารศึ ษา ศา นา
ละวัฒนธรรม จํานวน  2 อัตรา  ละที่ พ่ิม ติมปรา ฏตาม ผน

อัตรา ําลัง ามปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565  ละฉบับ
้ไ พ่ิม ติม)  ประ อบด้วย

1. ผู้อํานวย าร อง ารศึ ษา
2. นั วิชา ารศึ ษา
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

- ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท.  ละ  .อบต.ที่ มท 0809.2/ ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร

ป รอง วนท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

พ่ือจาย ป็น งินประจําตํา นงราย ดือน องผู้ดํารงตํา นง  าย
อํานวย ารท้องถ่ิน  องพนั งาน วนตําบลที่ วรได้รับ ตามที่
ระ บียบ ํา นด จํานวน  1 อัตรา   ือ ตํา นง  ผู้อํานวย าร
อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม ตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา
ําลัง ามปี (พ.ศ. 2564 - 2565  ละฉบับ ้ไ พ่ิม ติมถึง

ปัจจุบัน)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

-ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท.  ละ  .อบต.ที่ มท 0809.2/ ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร

ป รอง วนท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
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งบด้าเนินงาน รวม 231,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง วน

ท้องถ่ิน
จํานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
 อปท. ชน   าตอบ ทน ณะ รรม าร อบ ัด ลือ   าจัด ็บ

้อมูลตางๆ   งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ป็น รณีพิ ศษ  ละ าใช้
จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง  ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบ ทนอ่ืน ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีใ ้

พนั งาน วนท้องถ่ินใ ้ ป็นรายจายอ่ืน ององ รป รอง วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ,  นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 
 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19  ันยายน 2560  ละระ บียบ  นัง ือ
ั่ง ารอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 5,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  
พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร ละวัน ยุดราช าร  ซึ่ง ป็นงาน รงดวน  ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ

งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559

  ละระ บียบ/ นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ
ที่ ี่ยว ้อง

า ชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

พ่ือจาย ป็น า ชาบ้านใ ้ ับพนั งาน วนตําบล  ซึ่งมี ิทธิได้รับ
ตามระ บียบทางราช าร   ป็นไปตามพระราช ฤษฎี าน้ี รีย
วา “พระราช ฤษฎี า า ชาบ้าน ้าราช าร (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2561

- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  ซึ่ง ้ไ พ่ิม ติมโดยระ บียบ ระทรวง

ม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถ่ิน (ฉบับ
ที่  4) พ.ศ. 2562
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้ ับพนั งาน วน
ตําบล ซึ่งมี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ องทางราช าร  ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
องพนั งาน วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541  ละ ้ไ พ่ิม ติมถึง (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ. 2549  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 80,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ าร  ได้   
1.  พ่ือ ป็น าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนใน ารอบรม รือ
ัมมนาตามโ รง ารตาง ๆ

2.  พ่ือ ป็น าจ้าง ้าป   จัดทํารูป ลมผลงาน  ผนพับ ใบ
ปลิว ตลอดจน าถาย อ ารตางๆ 
3.  พ่ือจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร   ชน าจ้าง รงงานใน ารจัด
ทํา อง   บ าม ัมภาระ  าจ้าง มา รงงานบริ ารตางๆ  รง
งานอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ ิจ รรม อง อบต.บาง ัน ต   ละ าใช้
จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้องตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 - 2565)

ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว7120

 ลงวันที่ 9 ธันวา ม 2559  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 ตลอดจน
ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
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รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน  า บี้ย ลี้ยง ดินทาง  าอา าร  า
ชาที่พั   าพา นะ ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้องใน าร ดินทาง
ไปราช าร รือไปอบรม  ัมมนา องพนั งาน วนตําบล พนั งาน
จ้าง ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2555  ้ไ พ่ิม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆที่ ี่ยว
้อง

โ รง ารทัศนศึ ษาดูงาน  พ่ือพัฒนาศั ยภาพ รู ละ ณะ รรม าร
พัมนาศูนยพัฒนา ด็ ล็   ัง ัด  อบต.บาง ัน ต

จํานวน 50,000 บาท

พ่ือ ป็น าใช้จายตามโ รง ารทัศนศึ ษาดูงาน   พ่ือพัฒนา
ศั ยภาพ รู ละ ณะ รรม ารพัฒนาศูนยพัฒนา ด็
ล็   ัง ัด  อบต.บาง ัน ต    ชน   า ชา มารถพร้อมนํ้ามัน
ช้ือ พลิง   าอา าร ลางวัน   าอา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  าตอบ
ทนวิทยา ร   า องที่ระลึ    าป้ายประชา ัมพันธ

โ รง าร   าวั ดุ - อุป รณ ารฝึ อบรม   ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่
ี่ยว ้อง

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561-2565)  พ่ิม ติม (ฉบับที่ 1)  น้า 25 ลําดับที่ 1 
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าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าซอม ซมบํารุงรั ษาซอม ซมรั ษาทรัพย ิน
อง อบต. ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ

ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท0808.2/ว 3523

  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  ร่ือง  ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ า
ใช้ อย วั ดุ  ละ า าธารณูปโภ ละระ บียบ/ นัง ือ ั่ง ารที่

ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565)  น้า 114 ลําดับที่ 14

งบเงินอุดหนุน รวม 1,940,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,940,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

โ รง ารจ้างวิทยา รใ ้ วามรู้ภาษาตางประ ทศ จํานวน 120,000 บาท

พ่ือจาย ป็น งินอุด นุนโรง รียนวัดธรรม ิถิต์ิวราราม  โ รง าร
จ้างบุ ลา รใ ้ วามรู้ภาษาตางประ ทศ
ตาม นัง ือโรง รียนวัดธรรม ถิต์ิวราราม ที่  ศธ  04151.15

/      ลงวันที่     ร ฎา ม 2563

โ รง ารอา าร ลางวัน ํา รับนั รียนโรง รียนวัดธรรม ถิต์ิวรา
ราม

จํานวน 1,180,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าอา าร ลางวัน ํา รับ ด็ นั รียน ัง ัด  พฐ
.โรง รียน ัง ัด  พฐ.ใน ตพ้ืนที่  
- โรง รียนวัดธรรม ถิต์ิวราราม จํานวนนั รียน 295  น  น
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  ป็น งิน 1,180,000 บาท
้อมูล ด็  ณ วันที่ 15  ร ฎา ม 2563 

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561 - 2565)  น้า 76 ลําดับที่ 5
ทั้งน้ี จะ บิ จายตอ ม่ือได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง

ริม ารป รองท้องถ่ิน 
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โ รง ารอา าร ลางวัน ํา รับนั รียนโรง รียนวัดนางพิมพ จํานวน 76,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าอา าร ลางวัน ํา รับ ด็ นั รียน ัง ัด  พฐ
.โรง รียน ัง ัด  พฐ.ใน ตพ้ืนที่  
- โรง รียนวัดนางพิมพ จํานวนนั รียน 20  น 
นละ 19 บาท จํานวน 200 วัน   ป็น งิน 76,000 บาท
้อมูล ด็  ณ วันที่ 15  ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  น้า 77

 ลําดับที่ 8
ทั้งน้ี จะ บิ จายตอ ม่ือได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง

ริม ารป รองท้องถ่ิน 

โ รง ารอา าร ลางวัน ํา รับนั รียนโรง รียนวัดบาง ัน ต จํานวน 300,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าอา าร ลางวัน ํา รับ ด็ นั รียน ัง ัด  พฐ
.โรง รียน ัง ัด  พฐ.ใน ตพ้ืนที่  
- โรง รียนวัดบาง ัน ต  จํานวนนั รียน 75  น  นละ 20

 บาท จํานวน 200 วัน   ป็น งิน 300,000 บาท
้อมูล ด็  ณ วันที่ 15  ร ฎา ม 2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  น้า 76 ลําดับที่ 6
ทั้งน้ี จะ บิ จายตอ ม่ือได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง

ริม ารป รองท้องถ่ิน 

โ รง ารอา าร ลางวัน ํา รับนั รียนโรง รียนวัดศรี ุวรรณ ง า
ราม

จํานวน 264,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าอา าร ลางวัน ํา รับ ด็ นั รียน ัง ัด  พฐ
.โรง รียน ัง ัด  พฐ.ใน ตพ้ืนที่  
- โรง รียนวัดศรี ุวรรณ ง าราม จํานวนนั รียน 66  น 
นละ 20 บาท จํานวน 200 วัน   ป็น งิน 264,000 บาท
้อมูล ด็  ณ วันที่ 15  ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  น้า 76 ลําดับที่ 7
ทั้งน้ี จะ บิ จายตอ ม่ือได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง

ริม ารป รองท้องถ่ิน 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,873,937 บาท
งบบุคลากร รวม 1,766,770 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,766,770 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถ่ิน จํานวน 1,261,080 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน ดือน   าตอบ ทนราย ดือน ้าราช าร รู   ละ
จาย งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี   งิน พ่ิมอ่ืนๆที่จาย วบ ับ งิน
ดือน  ละ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี  ้า
ราช าร  รู   จํานวน  4 อัตรา  ละที่ พ่ิม ติมปรา ฏตาม ผน
อัตรา ําลัง ามปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ละฉบับ

้ไ พ่ิม ติมถึงปัจจุบัน)  
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

-ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท.  ละ  .อบต.ที่ มท 0809.2/ ว
 138   ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร

ป รอง วนท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

าตอบ ทนพนั งานจ้าง จํานวน 505,690 บาท
พ่ือจาย ป็น าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ  ัง ัด อง าร
ศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม  จํานวน 4 อัตรา  ตามที่ปรา ฏใน
ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566  ละฉบับ
้ไ พ่ิม ติมถึงปัจจุบัน)  

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

-ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท.  ละ  .อบต.ที่ มท 0809.2/ ว
 138   ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร

ป รอง วนท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
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งบด้าเนินงาน รวม 2,107,167 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง วน

ท้องถ่ิน
จํานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
 อปท. ชน  าตอบ ทน ณะ รรม าร อบ ัด ลือ   าจัด ็บ

้อมูลตางๆ   งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ป็น รณีพิ ศษ ฯลฯ  ละ
าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง  

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอ่ืน ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปีใ ้ พนั งาน วนท้องถ่ินใ ้ ป็นรายจายอ่ืน ององ ร
ป รอง วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557  นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวน
ที่ ุด ที่   0402.5/ว 156  ลงวันที่ 19  ันยายน  2560  ละ
ระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร
อ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้   พนั งาน วน
ตําบล ที่มี ิทธิ ได้ตามระ บียบ องทางราช าร  ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
องพนั งาน วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541  ละ ้ไ พ่ิม ติมถึง (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ. 2549  ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด  ที่ 
 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  ร่ืองประ ภท ละ
อัตรา งินบุรุง ารศึ ษา ละ า ลา รียน   นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย  ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18  ุมภาพันธ 2559

  ร่ือง  าร บิ งิน  วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร  นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่ 9

  ิง า ม 2559  ร่ืองประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ า
ลา รียน  รือระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารตางๆ ที่ ี่ยว ้อง
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ค่าใช้สอย รวม 848,910 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

จ้าง มาบริ าร รงงานบุ ลภายนอ พ่ือปฏิบัติ น้าที่ใน ารดู ล
ด็ ล็ ัง ัดศูนยพัฒนา ด็ ล็

จํานวน 108,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจ้าง มาราย ดือน รงงานบุ ลภายนอ    พ่ือ
ปฏิบัติ น้าที่ใน ารดู ล ด็ ล็ ในศูนยพัฒนา ด็ ล็
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 8 ธันวา ม 2559  ร่ือง
ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง
วนท้องถ่ิน

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565)  น้า 118 ลําดับที่ 1

รายจายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 60,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ าร  ได้   
1.  พ่ือ ป็น าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนใน ารอบรม รือ
ัมมนาตามโ รง ารตาง ๆ

2.  า ชาที่ดิน   ํา รับอา ารศูนยพัฒนา ด็ ล็   จายใ ้วัดบาง
ัน ต     

3.  พ่ือ ป็น าจ้าง ้าป   จัดทํารูป ลมผลงาน  ผนพับ ใบ
ปลิว  ตลอดจน าถาย อ ารตางๆ 
4.  พ่ือจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร   ชน าจ้าง รงงานใน ารจัด
ทํา อง   บ าม ัมภาระ   าจ้าง มา ําจัด ิ่งปฏิ ูล  าจ้าง

มา รงงานบริ ารตางๆ  รงงานอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ ิจ รรม
องศูนยพัฒนา ด็ ล็    ัง ัด อบต.บาง ัน ต   ละ าใช้จาย

อ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้องตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565

)  ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2

/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม 2559,  นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงลงวันที่ 19 มีนา ม 2561

 ตลอดจนระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
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รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน  า บี้ย ลี้ยง ดินทาง  าอา าร  า
ชาที่พั   าพา นะ   าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน  าผาน
ทางดวนพิ ศษ   าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน   ละ าใช้จาย
อ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้องใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม  ัมมนา
อง ณะผู้บริ าร พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง  มาชิ
ภา อบต.  มาชิ  อปพร. ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ  อบรม  ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้อง
ถ่ิน พ.ศ.2557  ละ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช าร  อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2555  ้ไ
พ่ิม ติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2559   ละระ บียบ/ นัง ือ ั่ง ารที่
ี่ยว ้อง

โ รง ารทัศนศึ ษาศูนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตําบลบาง
ัน ต

จํานวน 35,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินงานตามโ รง ารทัศนศึ ษาดู
งานศูนยพัฒนา ด็ ล็    ัง ัดอง ารบริ าร วนตําบลบาง ัน
ต    ชน  าอา าร ลางวัน   าอา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  า

วั ดุ-อุป รณ  าตอบ ทนวิทยา ร  าป้ายโ รง าร  า ชา
มารถพร้อมนํ้ามัน ช้ือ พลิง   ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  พ่ิม ติม (ฉบับที่ 1)  น้า 25 ลําดับที่ 2
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โ รง ารวัด ด็ งชาติ จํานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าดํา นินงานตามโ รง ารวัน ด็ งชาติ   ชน  า
ป้ายโ รง าร  าอา าร  าอา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  า
วั ดุ -อุป รณ  า องรางวัล  ละ าใช้จายอ่ืนๆ
ที่ ี่ยว ้อง 
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  น้าที่ 91 ลําดับที่ 1

โ รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าจัด าร รียน
าร อน)

จํานวน 161,900 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายโ รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา  ( าจัด าร รียน าร อน)  ํา รับศูนยพัฒนา
ด็ ล็   ัง ัดอง ารบริ าร วนตําบล
บาง ัน ต   จํานวน 3  ง ( งินอุด นุน ํา รับ นับ นุน า
จัด าร รียน าร อน)  จัด รร ํา รับ ด็ ปฐมวัยในศูนยพัฒนา
ด็ ล็  
1)  าจัด าร รียน าร อน อัตรา นละ 1,700 บาท/ น  จํานวน
ด็ นั รียน 67  น  ป็น งิน 113,900 บาท
2)  าใช้จายใน ารพัฒนาผู้ดู ล ด็  ต้ังไว้ 48,000 บาท
พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารพัฒนาผู้ดู ล ด็  จํานวน 8
 อัตรา  รู  จํานวน  4  นๆละ 10,000 บาท พนั งาน
จ้าง  จํานวน 4 นๆละ 2,000บาท/ปี 
( ้อมูลจา จํานวน ด็  ณ วันที่ 15  ร ฎา ม 2563)

-  ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี 
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0893.2/ว 1918

 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552

2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารนํา
รายได้ อง ถาoศึ ษาไปจัด รร ป็น าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา
ใน ถานศึ ษา  ัง ัดอง รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551

ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม (ฉบับที่ 1)  น้า 15 ลําดับที่ 1
(ทั้งน้ีจะ บิ จายตอ ม่ือได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง

ริม ารป รองท้องถ่ิน)
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โ รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( า นัง ือ
รียน, าอุป รณ าร รียน, า ร่ือง บบนั รียน, า ิจ รรมพัฒนาผู้
รียน)

จํานวน 75,710 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายโ รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา  ( า นัง ือ รียน, าอุป รณ าร รียน, า ร่ือง บบ

นั รียน, า ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน)  จัด รร ํา รับ ด็
ปฐมวัย อายุ 3 -5 ปี จํานวน ด็ นั รียน 67  น  ดังน้ี
1)  า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปีจํานวน 67  น  ป็น
งิน 13,400 บาท
2)  าอุป รณ าร รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปีจํานวน 67

  น  ป็น งิน 13,400 บาท
3)  า ร่ือง บบนั รียน อัตรา นละ 300 บาท/ปีจํานวน 67

  น  ป็น งิน 20,100 บาท
4)  า ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน อัตรา นละ 430 บาท/ปีจํานวน 67

  น  ป็น งิน 28,810 บาท  ( ้อมูลจา จํานวน ด็  ณ วันที่ 15

  ร ฎา ม 2563)

-  ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี 
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0893.2/ว 1918

 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552

2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารนํา
รายได้ อง ถานศึ ษาไปจัด รร ป็น าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา
ใน ถานศึ ษา  ัง ัดอง รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551

ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม (ฉบับที่ 1)  น้า 15 ลําดับที่ 2
(ทั้งน้ีจะ บิ จายตอ ม่ือได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง

ริม ารป รองท้องถ่ิน)
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โ รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าอา าร ลาง
วัน)

จํานวน 328,300 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายโ รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา  ( าอา าร ลางวัน)  ํา รับศูนยพัฒนา ด็
ล็   ัง ัดอง ารบริ าร วนตําบลบาง ัน ต  จํานวน 3
  ง ( งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา าร ลางวัน)  จัด รร
ํา รับ ด็ ปฐมวัยในศูนยพัฒนา ด็ ล็  
ป็น วลา 2 ภา รียน อัตราม้ือละ 20 บาท/ น จํานวน 245

 วัน จํานวน ด็ นั รียน 67  น  
( ้อมูลจา จํานวน ด็  ณ วันที่ 15  ร ฎา ม 2563)

-  ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี 
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0893.2/ว 1918

 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552

2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ละวิธี ารนํา
รายได้ อง ถานศึ ษาไปจัด รร ป็น าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา
ใน ถานศึ ษา  ัง ัดอง รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551

ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม (ฉบับที่ 1)  น้า 15 ลําดับที่ 3
(ทั้งน้ีจะ บิ จายตอ ม่ือได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง

ริม ารป รองท้องถ่ิน)

าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าซอม ซมบํารุงรั ษาซอม ซมรั ษาทรัพย ิน
อง อบต. ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ 

ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 3523

  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  ร่ือง  ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ า
ใช้ อย วั ดุ  ละ า าธารณูปโภ ละระ บียบ/ นัง ือ ั่ง ารที่

ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565)  น้า 114 ลําดับที่ 14
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ค่าวัสดุ รวม 1,170,257 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัดซื้อ/จัด าวั ดุ ํานั งาน  ประ ภทวั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจาย

ที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  า
ติดต้ัง  ป็นต้น  ร่ือง ิด ล นาด ล็   ร่ือง จาะ ระดาษ นาด
ล็  ที่ ย็บ ระดาษ ธงชาติ  ธง ฉลิมพระ
ียรติ  ผ้า  ระดาษ ดิน อ ปา า ป้าย ลองไฟ  ทป

ใ   าว  ฟ้ม ัน ว้าง  ฟ้ม นองาน  ฟ้มใ อ าร ไม้
บรรทัด ยางลบ  าว 2  น้า ตรายาง ตะ รงวาง
อ าร  ผน CD  ผน DVD  รรไ ร  ัต ตอร  ใบมีด
ัต ตอร  ปา า มี ปา าไวทบอรด  ลวด
ียบ ระดาษ   ระดาษโป ตอร  ซอง อ าร  ซองตรา
รุฑ   ระดาษ าว   ลิปดํา ลวด ย็บ ระดาษ  ที่ จาะ
ระดาษ ซอง อ าร  ร่ือง ียน  บบพิมพตางๆ  นํ้าด่ืม ํา รับ

บริ ารประชาชน ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง 
วั ดุงานบ้านงาน รัว จํานวน 60,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อ วั ดุงานบ้านงาน รัว ทาที่จํา ป็น
ประ ภทวั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด
ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน
ารซอม ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม

ป ติ  รายจายที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  า
ประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็นต้น   ชน ผงซั ฟอ   บู  นํ้ายาดับ
ลิ่น   ปรง  ปรง ัด ้องนํ้า  ไม้ วาด นํ้ายาล้าง ้องนํ้า
ุ ภัณฑ นํ้ายาล้างจาน นํ้ายา ช็ด ระจ   นํ้ายาปรับอา าศ ที่โ ย
ยะ ถุงใ ยะ นํ้ายาล้างจาน ไม้ วาดดอ ญ้า  ไม้ วาดทาง

มะพร้าว  ระดาษชําระ ชุดถ้วย า ฟ ถุง ยะ ไม้ถูพ้ืน ผ้า ช็ด
ท้า  ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง ประ อบ นัง ือ รม ง
ริม ารป รองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน

ที่ 27 มิถุนายน 2559
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าอา าร ริม (นม) จํานวน 1,000,257 บาท

พ่ือจาย ป็น าอา าร ริม (นม) รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อม
ับ าวั ดุ  ชน  า น ง  ป็นต้น  ํา รับนั รียนใน

โรง รียน   ัง ัด  พฐ. จํานวน  260 วัน จํานวน 4  ง
1. โรง รียนวัดธรรม ถิต์ิวราราม จํานวน  295  น
2. โรง รียนวัดบาง ัน ต  จํานวน 75  น
3. โรง รียนวัดศรี ุวรรณ ง าราม จํานวน 66  น
4. โรง รียนวัดนางพิมพ จํานวน  19  น
ํา รับ ด็ ล็ ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน  260

 วัน จํานวน  65  น จํานวน 3  ง
1. ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ลองบอ จํานวน  35 น
2. ศูนยพัฒนา ด็ ล็ โรง รียนวัดบาง ัน ต  จํานวน  16  น
3. ศูนยพัฒนา ด็ ล็ โรง รียนวัดศรี ุวรรณ  ง าราม จํานวน 16

  น
อัตราจัด รร นละ 7.37 บาท
(ทั้งน้ี จะ บิ จายตอ ม่ือได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง

ริม ารป รองท้องถ่ิน)  
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถ่ิน  ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 2563 ลงวันที2่8 มิถุนายน 2562  ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ  ที่ ี่ยว ้อง 
-ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน                                  (พ.ศ
.2561 – 2565)  น้า 75 ลําดับที่ 2
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วั ดุ อมพิว ตอร จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร  ประ ภทวั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจาย

ที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  า
ติดต้ัง  ป็นต้น   ชน  อุป รณบันทึ ้อมูล   ทปบันทึ ้อมูล   ัว
พิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ ร่ือง อมพิว ตอร ตลับผง
มึ    ผน รอง ง   ผง ป้นอั ระ รือ ป้น

พิมพ (Key Board)   ผนดิ  (Diskette)  มา (Mouse)  ผน
วงจรอิ ล็ ทรอนิ  (Card) โปร รม  ละอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ
อมพิว ตอร

วั ดุ ารศึ ษา จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อวั ดุ ารศึ ษาประ ภทวั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจาย

ที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  า
ติดต้ัง  ป็นต้น   ชน  ร่ือง ลน ด็   ุน  ื่อ าร รียน าร อนทํา
ด้วยพลา ติ   ระดานลื่นพลา ติ   บาะยื่น ยุน  นัง ือประ ภท
ตางๆ  ม   ํา รับ ด็ ล็  ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 48,000 บาท
าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าไฟฟ้า ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็    ัง ัดอง าร
บริ าร วนตําบลบาง ัน ต  รวมถึง าใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
ัน   ชน  าบริ าร  าภาษี  ใน ิจ าร ององ รป รอง วน

ท้องถ่ิน  ละ าใช้จายอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง  ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561

  ตลอดจนระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง
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านํ้าประปา านํ้าบาดาล จํานวน 3,000 บาท

พ่ือจาย ป็น านํ้าประปา ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็    ัง ัด
อง ารบริ าร วนตําบลบาง ัน ต รือที่ าธารณะ  รวมถึง า
ใช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน   ชน  าบริ าร  าภาษี  ใน ิจ าร
ององ รป รอง วนท้องถ่ิน  ละ าใช้จายอ่ืนๆที่ ี่ยว
้อง  ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว

 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  ร่ือง  ลั ณฑ ละอัตรา า
ใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ  ละ า าธารณูปโภ ละ
ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว ้อง

าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม จํานวน 25,000 บาท

าโทร าร  าวิทยุ ื่อ าร  าวิทยุติดตามตัว   าใช้จาย ี่ยว ับ
ระบบ ารบริ ารอิน ตอร น็ต  ละ า ื่อ ารอ่ืน ๆ   ละใ ้ มาย
วามรวมถึง าใช้อ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง   พ่ือใ ้ได้มาซึ่ง ารบริ าร ละ

ใ ้ มาย วามรวมถึง าใช้จาย พ่ือใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาว ละ า
ใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถ่ิน ดวนที่ ุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ละ
ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 2,335,440 บาท

งบบุคลากร รวม 1,035,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,035,440 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถ่ิน จํานวน 452,600 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน ดือน   าตอบ ทนราย ดือนพนั งาน วน
ตําบล  งิน พ่ิมอ่ืนๆที่จาย วบ ับ งิน ดือน  ละ งินปรับปรุง งิน
ดือนประจําปี พนั งาน วนตําบล   ัง ัด อง าธารณ ุ ละ ิ่ง
วดล้อม จํานวน  2 อัตรา  ละที่ พ่ิม ติมปรา ฏตาม ผนอัตรา
ําลัง ามปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566  ละฉบับ ้ไ
พ่ิม ติมถึงปัจจุบัน)  ประ อบด้วย
1. ผู้อํานวย าร อง าธารณ ุ ละ ิ่ง วดล้อม  (นั บริ ารงาน
าธารณ ุ )

2.  จ้าพนั งาน าธารณ ุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

-ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท.  ละ  .อบต.ที่ มท 0809.2/ ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร

ป รอง วนท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
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งิน พ่ิมตาง ๆ อง ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถ่ิน จํานวน 21,420 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน พ่ิมตางๆ  องพนั งาน วนตําบล   ชน  า รอง
ชีพช่ัว ราว  ละอ่ืนๆที่ ี่ยว ้องตามที่ระ บียบ ํา นด จํานวน
อัตราที่ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง ามปี  (ปีงบประมาณ 2564 -
 2566  ละฉบับ ้ไ พ่ิม ติมถึงปัจจุบัน)   ํานวณต้ังจายไว้  12

  ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

-ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท.  ละ .อบต.ที่ มท 0809.2/ ว
 138   
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

พ่ือจาย ป็น งินประจําตํา นงราย ดือน องผู้ดํารงตํา นง  าย
อํานวย ารท้องถ่ิน  องพนั งาน วนตําบลที่ วรได้รับ ตามที่
ระ บียบ ํา นด จํานวน  1 อัตรา   ือ ตํา นง  ผู้อํานวย าร
อง าธารณ ุ ละ ิ่ง วดล้อม  ตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง
ามปี (พ.ศ. 2564 - 2566  ละฉบับ ้ไ พ่ิม ติมถึงปัจจุบัน)

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

-ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท.  ละ  .อบต.ที่ มท 0809.2/ ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร

ป รอง วนท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง จํานวน 483,420 บาท

พ่ือจาย ป็น าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ  ละพนั งานจ้างทั่ว
ไป  ัง ัด อง าธารณ ุ ละ ิ่ง วดล้อม  พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ  1 อัตรา  ละพนั งานจ้างทั่วไป 3 อัตรา  ตามที่ปรา ฏ
ใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566   ละฉบับ

้ไ พ่ิม ติมถึงปัจจุบัน) ดังน้ี
1. พนั งาน ับรถยนตบรรทุ ยะ  จํานวน 1 อัตรา
2.  นงานประจํารถ ยะ จํานวน 3 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

-ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท.  ละ  .อบต.ที่ มท 0809.2/ ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร

ป รอง วนท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

งิน พ่ิมตาง ๆ องพนั งานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน พ่ิม า รองชีพช่ัว ราว องพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไป ตามจํานวนอัตราที่ปรา ฏใน ผน
อัตรา ําลัง ามปี  (ปีงบประมาณ 2564 - 2566  ละฉบับ ้ไ
พ่ิม ติม)   ํานวณต้ังจายไว้  12  ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

-ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท.  ละ .อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138

  ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
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งบด้าเนินงาน รวม 1,060,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ าร  ได้   
1.  พ่ือ ป็น าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนใน ารอบรม รือ
ัมมนาตามโ รง ารตาง ๆ

2.  พ่ือ ป็น าจ้าง ้าป   จัดทํารูป ลมผลงาน  ผนพับ ใบ
ปลิว  ตลอดจน าถาย อ ารตางๆ 
3.  พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน าร ําจัด ิ่งปฏิ ูล  
4.  พ่ือจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร   ชน าจ้าง รงงานใน ารจัด
ทํา อง   บ าม ัมภาระ   าจ้าง มา รงงานบริ ารตางๆ  รง
งานอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ ิจ รรม อง อบต.บาง ัน ต    ละ าใช้
จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง ตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -
 2565)

- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย 
ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวา ม 2559,  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
 0808.2 /ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 ตลอดจนระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร
อ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน  า บี้ย ลี้ยง ดินทาง  าอา าร  า
ชาที่พั   าพา นะ ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้องใน าร ดินทาง
ไปราช าร รือไปอบรม พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทาง ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2555  ้ไ พ่ิม
ติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2559   ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่
ี่ยว ้อง 
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โ รง าร รวม รง  รวมใจ อนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วด
ล้อม

จํานวน 35,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารรวม รง  รวมใจ  อนุรั ษ
ทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดล้อม  ชน  าอา าร ลางวัน  า
อา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  าป้ายโ รง าร  าวั ดุ-อุป รณ  าจ้าง

มารถพร้อมนํ้ามัน ช้ือ พลิง  าตอบ ทนวิทยา ร  ละ าใช้จาย
อ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม  อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  ละระ บียบ  นัง ือ
ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง  ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม (ฉบับที่ 1)  น้า 21 ลําดับที่ 4 

โ รง ารบาง ัน ต   รวมใจ ลด - ัด - ย ยะ จํานวน 30,000 บาท

พ่ือ ป็น าใช้จายตามโ รง ารบาง ัน ต  รวมใจ ลด -  ัด - ย
ยะ  ชน  าอา าร ลางวัน  าอา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  าป้าย

โ รง าร   าป้ายประชา ัมพันธ  าตอบ ทนวิทยา ร  า
วั ดุ - อุป รณ  วั ดุถัง ยะ   า อ าร  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่

ี่ยว ้อง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง
ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  น้า 106 ลําดับที่ 3
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โ รง ารบาง ัน ต รวมใจภั ด์ิ รั ามั ี จํานวน 80,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารบาง ัน ต  รั ามั ี ทํา
วามดีถวายพอ ลวง  ชน  าป้ายโ รง าร  าอา าร  า ร่ือง

ด่ืม  านํ้ามัน ช้ือ พลิง  าวั ดุ-อุป รณ  าจ้าง มา รือพร้อม
นํ้ามัน ช้ือ พลิง   ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  น้า 107 ลําดับที่ 4

โ รง ารป้อง ัน วบ ุม รณรง ละ ฝ้าระวังโร ติดตอ โร ไม
ติดตอ ละโร ระบาดในพ้ืนที่ตําบลบาง ัน ต

จํานวน 100,000 บาท

พ่ือ ป็น าใช้จายตามโ รง ารป้อง ัน  วบ ุม รณรง ละ ฝ้า
ระวังโร ติดตอ โร ไมติดตอ โร ระบาดในพ้ืนที่ตําบลบาง ัน
ต   ชน  าอา าร ลางวัน  าอา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  าป้าย

โ รง าร   าป้ายประชา ัมพันธ  าตอบ ทนวิทยา ร   า
วั ดุ - อุป รณ  าวั ซีนป้อง ันโร  นํ้ายาฆา ช้ือ อุป รณ าร
ปฏิบัติงาน อง จ้า น้าที่  บี้ย ลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน  า อ าร  ละ า
ใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง
ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว  ้อง 

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม (ฉบับที่ 2)  น้า  19  ลําดับที่ 1 
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โ รง ารป้อง ัน ละ วบ ุมโร ไ ้ ลือดออ จํานวน 60,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร วบ ุม ละป้อง ันโร ไ ้
ลือดออ )   ชน   าวั ดุ-อุป รณ  าจ้าง มา  าตอบ ทน
วิทยา ร   ละ าใช้จายอ่ืนๆ  ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  น้า 86 ลําดับที่ 36 

โ รง ารป้อง ัน ละ วบ ุมโร พิษ ุนั บ้า จํานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารป้อง ัน ละ วบ ุมโร พิษ
ุนั บ้า   ชน   าวั ดุ-อุป รณ   าจ้าง มา   ละ าใช้จาย

อ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  น้า 86 ลําดับที่ 37

โ รง าร ง ริม ารผลิต ารบริโภ  ละ ารบริ ารที่ ป็นมิตร ับ
ิ่ง วดล้อม

จํานวน 30,000 บาท

พ่ือ ป็น าใช้จายตามโ รง าร ง ริม ารผลิต   ารบริโภ   ละ
ารบริ ารที่ ป็นมิตร ับ ิ่ง วดล้อม  ชน  าอา าร ลางวัน  า

อา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  าป้ายโ รง าร   าป้ายประชา
ัมพันธ  าตอบ ทนวิทยา ร   าวั ดุ - อุป รณ   
า อ าร  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง
ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว  ้อง 

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561- 2565)   พ่ิม ติม (ฉบับที่ 2)  น้า  22 ลําดับที่ 11
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โ รง าร ัตวปลอดโร  นปลอดภัย จา โร พิษ ุนั บ้า ตามพระ
ราชปณิธาน ศา ตราจารย พล อ ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ
ญิง ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ 

 จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วาง วัฒน 
วร ัตติยราชนารี

จํานวน 85,000 บาท

พ่ือ ป็น าใช้จายใน าร ับ ลื่อนตามโ รง าร ัตวปลอด
โร   นปลอดภัย จา โร พิษ ุนั บ้า ตามพระราช
ปณิธาน ศา ตราจารย พล อ ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ
ญิง  ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั ร

ราช ุมารี  รมพระศรี วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี    ชน  า
วั ซีน   า ํารวจ ้อมูลจํานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตว ลี้ยง  ละ
าใช้จายอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง  

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  น้า 79 ลําดับที่ 1 

โ รง ารอบรมใ ้ วามรู้ าร ําจัดนํ้า ีย อง ถานประ อบ าร จํานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอบรมใ ้ วามรู้ าร ําจัดนํ้า
ีย อง ถานประ อบ าร  ชน  าอา าร ลางวัน   าอา ารวาง
ละ ร่ืองด่ืม  าตอบ ทนวิทยา ร  าป้ายโ รง าร  า

วั ดุ-อุป รณ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565)  น้า 107 ลําดับที่ 6

าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 70,000 บาท
พ่ือจาย ป็น าบํารุงซอม ซมทรัพย ิน อง วน าธารณ
ุ   ชน รถบรรทุ ยะ   ร่ืองพน มอ วัน  ร่ืองดับ
พลิง   ร่ืองตัด ญ้า  ป็นต้น  พ่ือใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ 
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  น้า 118 ลําดับที่ 2 
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ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วั ดุยานพา นะ ละ น ง จํานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละ น ง (รถยนต
วน ลาง รถจั รยานยนต วน ลาง) ประ ภทวั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซม  บํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจายที่ต้องจายพร้อม
ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็น

ต้น   ชน  บต ตอร่ี ยางนอ   ยางใน ฟิลม รอง ง ง  ัว
ทียน   บาะรถยนต อะไ ลรถยนต ไฟ น้า ไฟ บร   บร  
รัช พวงมาลัย ล้อ ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

วั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น ประ ภทวั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจายที่ต้องชําระ พร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น
ง ภาษี  าประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็นต้น   ชน นํ้ามัน ช้ือ
พลิง นํ้ามัน ลอลื่น นํ้ามัน ตา  นํ้ามันจารบี  ํา รับรถยนต วน
ลาง รถจั รยานยนต วน ลาง  ร่ืองดับ พลิง  ร่ืองตัด
ญ้า ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย จํานวน 200,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อ าวั ดุวิทยาศา ตร  ประ ภทวั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจาย

ที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  า
ติดต้ัง  ป็นต้น ชน วั ซีนป้อง ันโร พิษ ุนั บ้า  าร มี ําจัดยุง
ลาย  ็มฉีดยา  ระบอ ฉีดยา ถุงมือ นํ้ามัน บนซิน ํา รับ ร่ือง
พน าร มี  ละนํ้ามันดี ซล ํา รับผ ม าร มี ําจัดยุง
ลาย  ลองล้างฟิลม  ระดาษทด อบไ มันใน ลือด จุลินทรีย
บําบัด  ลอด ้ว  ร่ืองมือวิทยาศา ตร   ปล าม นไ ้ ฯลฯ
  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง  
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วั ดุอ่ืน จํานวน 120,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อ าวั ดุ าร ษตร  ประ ภทวั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจาย

ที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  า
ติดต้ัง  ป็นต้น  ชน ถัง ยะ ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ 
ที่ ี่ยว ้อง

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน

อุด นุน ารดํา นินงานตาม นวทางโ รง ารพระราชดําริด้าน
าธารณ ุ

จํานวน 240,000 บาท

อุด นุน ารดํา นินงานตาม นวทางโ รง ารพระราชดําริด้าน
าธารณ ุ
พ่ืออุด นุน ารดํา นินงานตาม นวทางโ รง ารพระราชดําริด้าน
าธารณ ุ   จํานวน 12  มูบ้านๆละ 20,000 บาท  

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565)  น้า 86-89 ลําดับที่ 38-49

- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

-  นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24

 มิถุนายน 2559  ร่ือง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด
นุน ององ รป รอง วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง วน

ท้องถ่ิน
จํานวน 120,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าตอบ ทนนั บริบาลชุมชน  จํานวน 2  นๆ
ละ 5,000 บาท/ ดือน   ป็น งิน  120,000 บาท
-   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยอา า มั ร
บริบาลท้องถ่ิน ององ รป รอง วนท้องถ่ิน ละ าร บิ าใช้
จาย  พ.ศ. 2562

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 8,492,152 บาท

งบบุคลากร รวม 1,384,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,384,600 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถ่ิน จํานวน 896,740 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน ดือน   าตอบ ทนราย ดือนพนั งาน วน
ตําบล  งิน พ่ิมอ่ืนๆที่จาย วบ ับ งิน ดือน  ละ งินปรับปรุง งิน
ดือนประจําปี พนั งาน วนตําบล   ัง ัด องชางจํานวน 3
 อัตรา  ละที่ พ่ิม ติมปรา ฏตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี  (ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ละฉบับ ้ไ พ่ิม ติม)  ประ อบ
ด้วย
1. ผู้อํานวย าร องชาง (นั บริ ารงานชาง)
2. วิศว รโยธา  
3. นายชางโยธา
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

-ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท.  ละ  .อบต. มท 0809.2/ ว 138

 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
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งิน พ่ิมตาง ๆ อง ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถ่ิน จํานวน 21,420 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน พ่ิมตางๆ  องพนั งาน อบต. จํานวนอัตราตามที่
ํา นดใน ผนอัตรา ําลัง ามปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ

. 2564 - 2566   ละฉบับ ้ไ พ่ิมถึงปัจจุบัน) โดย ํา นดต้ัง
จายไว้  จํานวน  12  ดือน  ตามประ าศ  .จ.  .ท.  .อบต.  ร่ือง
ํา นด ลั ณฑ ารใ ้ ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถ่ินได้

รับ าตอบ ทน  นอ นือจา งิน ดือน  ลงวัน
ที่  27  มษายน  2547   ละประ าศ  .จ.  .ท.  .อบต.   ร่ือง
ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วน

ท้องถ่ิน  ลู จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ รป รอง วนท้องถ่ิน
ได้รับ งิน พ่ิม าร รองชีพช่ัว ราว (ฉบับที่ 2)

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

พ่ือจาย ป็น งินประจําตํา นงราย ดือน องผู้ดํารงตํา นง  าย
อํานวย ารท้องถ่ิน  องพนั งาน วนตําบลที่ วรได้รับ ตามที่
ระ บียบ ํา นด จํานวน  1 อัตรา   ือ ตํา นง  ผู้อํานวย าร
องชาง ตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (พ.ศ. 2564 -

 2566  ละฉบับ ้ไ พ่ิม ติมถึงปัจจุบัน)
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

- ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท.  ละ  .อบต.ที่ มท 0809.2/ ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร

ป รอง วนท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง จํานวน 357,600 บาท

พ่ือจาย ป็น าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ  ละพนั งานจ้างทั่ว
ไป  ัง ัด องชาง  พนั งานจ้างตามภาร ิจ  2 อัตรา  ละ
พนั งานจ้างทั่วไป 2 อัตรา  ตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง าม
ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566  ละฉบับ ้ไ พ่ิม ติมถึง
ปัจจุบัน) ดังน้ี
1. ผู้ชวยชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา
2. ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร  จํานวน 1 อัตรา
3.  นงานทั่วไป  จํานวน  2 อัตรา
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

- ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท.  ละ  .อบต.ที่ มท 0809.2/ ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร

ป รอง วนท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

งิน พ่ิมตาง ๆ องพนั งานจ้าง จํานวน 66,840 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน พ่ิม า รองชีพช่ัว ราว องพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไป ตามจํานวนอัตราที่ปรา ฏใน ผน
อัตรา ําลัง ามปี  (ปีงบประมาณ  2564 - 2566  ละฉบับ ้ไ
พ่ิม ติมถึงปัจจุบัน)   ํานวณต้ังจายไว้  12  ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

-ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138

 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
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งบด้าเนินงาน รวม 1,265,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 425,000 บาท
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง วน

ท้องถ่ิน
จํานวน 300,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
 อปท. ชน  าตอบ ทน ณะ รรม ารตางๆ   าตอบ ทน ณะ

รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง   าตอบ ทน ณะ รรม ารตรวจ าร
จ้าง   าตอบ ทน ณะ รรม าร อบ ัด ลือ   าจัด ็บ ้อมูล
ตางๆ   าตอบ ทน ณะ รรม าร อบ วน  งินประโยชนตอบ
ทนอ่ืน ป็น รณีพิ ศษ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง  ฯลฯ

ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบ ทนอ่ืน ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีใ ้

พนั งาน วนท้องถ่ินใ ้ ป็นรายจายอ่ืน ององ รป รอง วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 ,  นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 
 0402.5/ว 156  ลงวันที่ 19  ันยายน 2560  ละ
ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง

า บี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น า บี้ยประชุม   ณะ รรม าร ํา นดรา า
ลาง   ละ ณะ รรม ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง ตามระ บียบ ละ
นัง ือ ั่ง ารที่ ํา นด

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 10,000 บาท
พ่ือจาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  
พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร ละวัน ยุดราช าร  ซึ่ง ป็นงาน รงดวน  ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ

งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

  ละระ บียบ/ นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ
ที่ ี่ยว ้อง
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า ชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

พ่ือจาย ป็น า ชาบ้านใ ้ ับพนั งาน วนตําบล  ซึ่งมี ิทธิได้รับ
ตามระ บียบทางราช าร   ป็นไปตามพระราช ฤษฎี าน้ี รีย
วา “พระราช ฤษฎี า า ชาบ้าน ้าราช าร (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2561

- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  ซึ่ง ้ไ พ่ิม ติมโดยระ บียบ ระทรวง

ม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถ่ิน (ฉบับ
ที่  4)  พ.ศ. 2562

-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12

 ตุลา ม 2559  ร่ือง  ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งิน า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถ่ิน รือ นัง ือ ั่ง ารตางๆ
ที่ ี่ยว ้อง

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

พ่ือจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้   พนั งาน วน
ตําบล ที่มี ิทธิ ได้ตามระ บียบ องทางราช าร  ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
องพนั งาน วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541  ละ ้ไ พ่ิม ติมถึง (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ. 2549  ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด  ที่ 
 0244.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  ร่ืองประ ภท ละ
อัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ า ลา รียน   นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย  ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18  ุมภาพันธ 2559

  ร่ือง  าร บิ งิน  วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร  นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3 /ว 4522  ลงวันที่ 9

  ิง า ม 2559  ร่ืองประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ า
ลา รียน  รือระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารตางๆ ที่ ี่ยว ้อง
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ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 70,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ าร  ได้   
1.  พ่ือ ป็น าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนใน ารอบรมโ รง าร
ตาง ๆ
2.  พ่ือ ป็น าจ้างทําบอรดประชา ัมพันธ  จ้าง มาทําป้าย
ประ าศ  าโฆษณา ละ ผย พร  ละ ื่อ ารประชา ัมพันธ
ทุ ชนิด
3.  พ่ือ ป็น าจ้าง มาตัด ญ้า  
4.  พ่ือ ป็น าจ้าง ้าป   จัดทํารูป ลม ผล ารดํา นินงาน  ผน
พับ ใบปลิว  ตลอดจน าถาย อ ารตางๆ 
5.  พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน าร ําจัด ิ่งปฏิ ูล  
6.  พ่ือจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร   ชน าจ้าง รงงานใน ารจัด
ทํา อง   บ าม ัมภาระ   าจ้าง มา รงงานบริ ารตางๆ  รง
งานอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ ิจ รรม อง อบต.บาง ัน ต
7.  พ่ือจาย ป็น าใช้จาย ํา รับ ารทําประ ันภัยรถยนต วน
ลาง

8.  พ่ือจาย ป็น าธรรม นียมตางๆ อาทิ   ารังวัด นว ตที่ดินซึ่ง
ป็น าธารณะประโยชน
9.  พ่ือจาย ป็น าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้องตาม ผนพัฒนาท้อง
ถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)

 - ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2

/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม 2559, นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561

 ตลอดจนระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

วันที่พิมพ : 21/12/2564  11:38:25 น้า : 72/107



รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน  า บี้ย ลี้ยง ดินทาง  าอา าร  า
ชาที่พั   าพา นะ   าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน  าผาน
ทางดวนพิ ศษ   าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน   ละ าใช้จาย
อ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้องใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม  ัมมนา
องพนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ  อบรม  ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ
.2557  ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร  อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2555  ้ไ พ่ิม
ติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2559   ละระ บียบ/ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว
้อง

าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 300,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าซอม ซมบํารุงรั ษาซอม ซมรั ษาทรัพย ิน
อง อบต. ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ 

ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 3523

  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  ร่ือง  ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ า
ใช้ อย วั ดุ  ละ า าธารณูปโภ ละระ บียบ/ นัง ือ ั่ง ารที่

ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  น้า 114 ลําดับที่ 14
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ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัดซื้อ/จัด าวั ดุ ํานั งาน  ประ ภทวั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจาย

ที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  า
ติดต้ัง  ป็นต้น  ร่ือง ิด ล นาด ล็   ร่ือง จาะ ระดาษ นาด
ล็  ที่ ย็บ ระดาษ ธงชาติ  ธง ฉลิมพระ
ียรติ  ผ้า  ระดาษ ดิน อ ปา า ป้าย ลองไฟ  ทป

ใ   าว  ฟ้ม ัน ว้าง  ฟ้ม นองาน  ฟ้มใ อ าร ไม้
บรรทัด ยางลบ  าว 2  น้า ตรายาง ตะ รงวาง
อ าร  ผน CD  ผน DVD  รรไ ร  ัต ตอร  ใบมีด
ัต ตอร  ปา า มี ปา าไวทบอรด  ลวด
ียบ ระดาษ   ระดาษโป ตอร  ซอง อ าร  ซองตรา
รุฑ   ระดาษ าว   ลิปดํา ลวด ย็บ ระดาษ  ที่ จาะ
ระดาษ ซอง อ าร  ร่ือง ียน  บบพิมพตางๆ  นํ้าด่ืม ํา รับ

บริ ารประชาชน ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง 
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุที่จํา ป็น  ประ ภท
วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด
ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน
ารซอม ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม

ป ติ  รายจายที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  า
ประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็นต้น   ชน ไมโ รโฟน  าต้ัง
ไมโ รโฟน  ลอดไฟฟ้า   ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า   วิทซ
ไฟฟ้า  ฟิว   ถานไฟ โ มไฟฟ้า   ายไฟฟ้า  บต ตอร่ี
วิทยุ ไฟฉาย  ระบองไฟ  ดอ ลําโพง   ผงวงจร ผัง ดงวงจร
ตางๆ จานรับ ัญญาณดาว ทียม  า ลอดฟลูออ ร ซนซ  บร

อร  ายอา าศ รือ าอา าศ  ร่ืองรับวิทยุ ฯลฯ  ละ าใช้
จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 
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วั ดุ อ ร้าง จํานวน 300,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อ าวั ดุ อ ร้าง  ประ ภทวั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุประ อบอุป รณประ อบอะไ ล  รวมถึง
รายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย
พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจายที่ต้องจายพร้อม ับ า

วั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็น
ต้น   ชน   ชน ไม้ตางๆ   ี  ปูนซี มนต  ล็ ้น   ล็
ล้า  ล็ ้น  ล็ รูปพรรณ  ยางมะตอย ํา ร็จรูป ทอนํ้า

ประปา อุป รณประปา อิฐ อิฐมอญ อิฐ
บล็อ   ระ บื้อง   ิน ดิน ทราย  อน รีต  อน รีต ริม
รง  อน รีตมวล บา ปูน  ระจ   พลา ติ  พอลิ
มอร  ผ้า  ชือ  ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง

วั ดุยานพา นะ ละ น ง จํานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละ น ง (รถยนต
วน ลาง รถจั รยานยนต วน ลาง) ประ ภทวั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซม  บํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจายที่ต้องจายพร้อม
ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็น

ต้น   ชน  บต ตอร่ี ยางนอ   ยางใน ฟิลม รอง ง ง  ัว
ทียน   บาะรถยนต อะไ ลรถยนต ไฟ น้า ไฟ บร   บร  
รัช พวงมาลัย ล้อ ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

วั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น ประ ภทวั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจายที่ต้องชําระ พร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น
ง ภาษี  าประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็นต้น   ชน นํ้ามัน ช้ือ
พลิง นํ้ามัน ลอลื่น นํ้ามัน ตา  นํ้ามันจารบี  ํา รับรถยนต วน
ลาง รถจั รยานยนต วน ลาง  ร่ืองดับ พลิง  ร่ืองตัด
ญ้า ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
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วั ดุ อมพิว ตอร จํานวน 40,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร  ประ ภทวั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจาย

ที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  า
ติดต้ัง  ป็นต้น   ชน  อุป รณบันทึ ้อมูล   ทปบันทึ ้อมูล   ัว
พิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ ร่ือง อมพิว ตอร ตลับผง
มึ    ผน รอง ง   ผง ป้นอั ระ รือ ป้น

พิมพ (Key Board)   ผนดิ  (Diskette)  มา (Mouse)  ผน
วงจรอิ ล็ ทรอนิ  (Card) โปร รม  ละอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ
อมพิว ตอร

งบเงินอุดหนุน รวม 5,842,552 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,842,552 บาท
งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน

โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนซอย ลัง
โรง รียนวัดธรรม ถิต์ิวราราม  (ซอยบ้านนายอานนท  ชมละม้าย)  
มูที่ 4

จํานวน 70,933 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว  71  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่  มท 55420 - 15/ 1398  ลงวันที่ 15

   ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม
ติม (ฉบับที่ 2)  น้าที่ 9 ลําดับที่ 4

โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนซอย ลัง
โรง รียนวัดธรรม ถิต์ิวราราม  (ปู่ ) มูที่ ๔

จํานวน 84,629 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว  115  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่  มท 55420 - 15/ 1389  ลงวันที่ 15

  ร ฎา ม 2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 9 ลําดับที่ 5  
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โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจรจลา
ดยาง ายบ้านบางช้างตาย (ซอยปู่ าญณรง ฤทธิ์ - ลังปั๊ม ปตท.) 
มูที่ ๗

จํานวน 282,612 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว  663  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่  มท 55420 - 15/1398 ลงวันที่ 15

  ร ฎา ม 2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 12 ลําดับที่ 16 

โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจรลาด
ยาง  ายตําบลบาง ัน ต  ช่ือมตําบล ลองโ น  (บริ วณบ้านนาง
มศรี - อ ะพาน ้าม ลองตะ ียน ) มูที่ ๕

จํานวน 138,587 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว  320  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่  มท 55420 - 15 /1398  ลงวันที่ 15

   ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 10 ลําดับที่ 9

โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจรลาด
ยาง ายซอย ษตรพัฒนา ( ช่ือมตอ มูที่ ๔ มูที่ ๕ ตําบลท้าย าด) 
มูที่ ๑

จํานวน 233,717 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว  409  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่ มท 55420 - 15/1398  ลงวันที่ 15

   ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 8 ลําดับที่ 1 
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โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจร ิน
ลุ   ( ลุมบ้านนายปิยะ นวลจันทร) มูที่ ๕

จํานวน 75,147 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว 79  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม ที่  มท 55420 - 15 /1398  ลงวันที่ 15

  ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 10 ลําดับที่ 10

โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจร ิน
ลุ   ซอยผึ้ง ลวง มูที่ ๕

จํานวน 137,433 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว  266  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่  มท 55420 - 15/1398 ลงวันที่ 15

   ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 11 ลําดับที่ 11

โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจร ิน
ลุ   ายบ้านบางช้างตาย  ( ลุมบ้านนายบุญทรง ง ้ว) มูที่ 

๗

จํานวน 550,765 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว 1,089  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่  มท 55420 - 15 /1398  ลงวันที่ 15

  ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 12 ลําดับที่ 15 
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โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจร ิน
ลุ   ายบ้านบางช้างตาย (ซอยรม ย็น) มูที่ ๗

จํานวน 188,269 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว 331  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่  มท 55420 - 15 /1398  ลงวันที่ 15

   ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 11 ลําดับที่ 14

โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจร ิน
ลุ  /ลาดยาง ซอยนัดตาวายรวมใจ - ถนน ายปา ทอ - 
มุทร ง ราม าย า  มูที่ 12

จํานวน 253,953 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว 622  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่  มท 55420 - 15 /1398 ลงวันที่ 15

   ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 14 ลําดับที่ 24

โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจร ิน
ลุ  ซอยศาลา อน ประ ง บ้าน ลอง า มูที่ ๑๑

จํานวน 335,340 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว  581  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่  มท 55420 - 15 /1398  ลงวันที่ 15

   ร ฎา ม 2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 14 ลําดับที่ 23 
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โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจร ิน
ลุ  ายซอยบ้านนาง ล้อย ศรี วาง  มูที่ ๑๑

จํานวน 312,285 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว 667  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่  มท 55420 - 15/ 1398  ลงวันที่ 15

   ร ฎา ม 2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 13 ลําดับที่ 22 

โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจร ิน
ลุ  ายซอย น จริญ  มูที่ ๑๒

จํานวน 246,567 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว 508  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่ มท 55420 - 15 /1398  ลงวันที่ 15

   ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 14 ลําดับที่ 25 

โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจร ิน
ลุ  ายบ้านนางพิมพ (ซอย ะพาน 1 ะพาน 2) มูที่ ๓

จํานวน 470,891 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว  762  มตร   นาดทอ  50 มิลลิ มตร  ระยะทาง ยาว  95

  มตร  ตาม นัง ือ ารประ วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่  มท 55420 -15/1398 ลงวันที่ 15

  ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 8 ลําดับที่ 3
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โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจร ิน
ลุ  ายบ้านนายวิฑูรย  นียมพิบูลย มูที่ ๕

จํานวน 269,326 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว 517  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่  มท 55420 - 15/1398  ลงวันที่ 15

   ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 10 ลําดับที่ 8 

โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจร ิน
ลุ  ายบ้านบางช้างตาย ( ายบ้านนางลิ้นจ่ี  พวงศิริ) มูที่ ๗

จํานวน 295,684 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว 516  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่  มท 55420 - 15 /1398  ลงวันที่ 15

   ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 12 ลําดับที่ 17 

โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจร ิน
ลุ  มูที่ ๓ ช่ือม มูที่ ๒ ( ลุมบ้านนางอาจ ิง ุล)  มูที่  ๓

จํานวน 179,125 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว 354  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่  มท 55420 - 15 /1398  ลงวันที่ 15

   ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 8 ลําดับที่ 2 
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โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจร ิน
ลุ  มูที่ ๕ ายทางซอยบ้านนาย มั ร  ร วั ด์ิ  มูที่ ๔ ช่ือม
มูที่ ๕

จํานวน 112,896 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว 187  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่  มท 55420 - 15/1398  ลงวันที่ 15

  ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 9 ลําดับที่ 7

โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจร ิน
ลุ บ้าน ลอง า  ายทางซอย ะพาน ัน  มูที่ ๑๑

จํานวน 424,619 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว 930  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่ มท 55420 - 15/1398  ลงวันที่ 15

   ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 13 ลําดับที่ 21 

โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจร ิน
ลุ ายซอยบ้านนาย ันทิศ ย วา ( ลุมบ้านนาง าวจอย อยู

ประ ริฐ) มูที่ ๑๐

จํานวน 396,040 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว 769  มตร   นาดทอ 50 มิลลิ มตร ระยะทางยาว 67

  มตร ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่  มท 55420 - 15/1398  ลงวันที่ 15

   ร ฎา ม 2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 13 ลําดับที่ 19 
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โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจร ิน
ลุ ายบ้านบางตีน ป็ด  ( ลุมบ้านนาง า ร  ําราญร่ืน)  มูที่ 

๑๐

จํานวน 85,351 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว 128  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่ มท 55420 - 15/ 1398 ลงวันที่ 15

   ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 13 ลําดับที่ 20

โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนผิวจราจร ิน
ลุ าย ลียบ ลองตะ ียน  มูที่ ๕

จํานวน 372,087 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว 757  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่  มท 55420 - 15/ 1398  ลงวันที่ 15

  ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 11 ลําดับที่ 13 

โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณถนนลาดยาง ซอย
ศาลาประชา ม มูที่ ๕

จํานวน 99,688 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว 144  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่  มท 55420 - 15 /1398  ลงวันที่  15

   ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 11 ลําดับที่ 12 
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โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณทาง ดิน ,. ้า มู
บ้าน  ายทาง (ร้าน อไผ - บ้านนางม้วน บุญรอดน้อย) มูที่ ๙

จํานวน 181,871 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  100

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว 229  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่ มท 55420 - 15 /1398  ลงวันที่ 15

  ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 12 ลําดับที่ 18

โ รง ารวางทอ ยาย ตจายนํ้าประปา บริ วณอง ารบริ าร วน
ตําบลบาง ัน ต  ถึงศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ลองบอ  มูที่ ๔

จํานวน 44,737 บาท

พ่ือจาย ป็น าวางทอ ยาย ตนํ้าประปาภูมิภา    นาดทอ  50

 มิลลิ มตร  ระยะทาง 
ยาว 81  มตร  ตาม นัง ือ ารประปา วนภูมิภา   า า
มุทร ง ราม  ที่ มท 55420 - 15/1398  ลงวันที่ 15

   ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 9 ลําดับที่ 6 

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,614,166 บาท
งบบุคลากร รวม 159,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 159,420 บาท
าตอบ ทนพนั งานจ้าง จํานวน 138,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจ้างพนั งานจ้างตามภาร ิจ  ัง ัด อง
ชาง พนั งานจ้างตามภาร ิจ  ๑ อัตรา  ตามที่ปรา ฏใน ผน
อัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566  ละฉบับ ้ไ
พ่ิม ติมถึงปัจจุบัน) ดังน้ี
1. ผู้ชวยชางไฟฟ้า จํานวน ๑ อัตรา
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

- ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท.  ละ  .อบต.ที่ มท 0809.2/ ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร
ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร

ป รอง วนท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
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งิน พ่ิมตาง ๆ องพนั งานจ้าง จํานวน 21,420 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน พ่ิม า รองชีพช่ัว ราว องพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ  ตามจํานวนอัตราที่ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง ามปี  (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566  ละฉบับ ้ไ พ่ิม ติมถึง
ปัจจุบัน)   ํานวณต้ังจายไว้  12  ดือน
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ารงานบุ ล วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2542

- ตาม นัง ือ ํานั งาน  จ. ท.  ละ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138

  ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  ร่ือง ซั ซ้อม นวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงาoบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถ่ิน  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

งบด้าเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 160,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ าร   ชน   าจ้าง มา
ซอม ซมไฟฟ้า ง วาง าธารณะ   าจ้าง มาซอม ซม ียงตาม
าย   าจ้าง รงงานใน ารจัดทํา อง  บ าม ัมภาระ   าจ้าง
มา รงงานบริ ารตางๆ  รงงานอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ ิจ รรม

อง  อบต.บาง ัน ต    ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561- 2565)   น้าที่  122 ลําดับที่ 12
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุที่จํา ป็น  ประ ภท
วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด
ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน
ารซอม ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม

ป ติ  รายจายที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  า
ประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็นต้น   ชน ไมโ รโฟน  าต้ัง
ไมโ รโฟน  ลอดไฟฟ้า   ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า   วิทซ
ไฟฟ้า  ฟิว   ถานไฟ โ มไฟฟ้า   ายไฟฟ้า  บต ตอร่ี
วิทยุ ไฟฉาย  ระบองไฟ  ดอ ลําโพง   ผงวงจร ผัง ดงวงจร
ตางๆ จานรับ ัญญาณดาว ทียม  า ลอดฟลูออ ร ซนซ  บร

อร  ายอา าศ รือ าอา าศ  ร่ืองรับวิทยุ ฯลฯ  ละ าใช้
จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

งบเงินอุดหนุน รวม 3,144,746 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,144,746 บาท
งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน

โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  จุดที่ ๑ มูที่ ๑๐ จํานวน 32,657 บาท

พ่ือจาย ป็น าโ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  จุดที่ ๑ 
มูที่ ๑๐  ตาม นัง ือ ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด
มุทร ง ราม ที่ มท 5310.4 /บป /        /๒๕๖๓  ลงวันที่  31

   ร ฎา ม  ๒๕๖๓
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 17 ลําดับที่ 36 

โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  จุดที่ ๒ มูที่ ๗ จํานวน 11,020 บาท
พ่ือจาย ป็น าโ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  จุดที่ ๒ 
มูที่ ๗

ตาม นัง ือ ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม ที่ มท
 5310.4 /บป /        /๒๕๖๓  ลงวันที่  31   ร ฎา ม  ๒๕๖๓
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 17ลําดับที่ 35 
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โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ าธารณะภายใน  
มูที่ ๕

จํานวน 714,162 บาท

พ่ือจาย ป็น าโ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ
าธารณะภายใน  มูที่ ๕

ตาม นัง ือ ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม ที่ มท
 5310.4 /บป /        /๒๕๖๓  ลงวันที่  31   ร ฎา ม  ๒๕๖๓
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 16 ลําดับที่ 31

โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ าธารณะภายใน 
จุดที่ ๑ มูที่ ๑

จํานวน 131,389 บาท

พ่ือจาย ป็น าโ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ
าธารณะภายใน จุดที่ ๑  มูที่ ๑

ตาม นัง ือ ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม ที่ มท
 5310.4 /บป /        /๒๕๖๓  ลงวันที่  31   ร ฎา ม  2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 14 ลําดับที่ 26

โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ าธารณะภายใน 
จุดที่ ๑ มูที่ ๑๑

จํานวน 338,096 บาท

พ่ือจาย ป็น าโ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ
าธารณะภายใน จุดที่ ๑  มูที่ ๑๑

ตาม นัง ือ ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม ที่ มท
 5310.4 /บป /        /๒๕๖๓  ลงวันที่  31   ร ฎา ม  ๒๕๖๓
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 17 ลําดับที่ 38 

โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ าธารณะภายใน 
จุดที่ ๑ มูที่ ๑๒

จํานวน 384,696 บาท

พ่ือจาย ป็น าโ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ
าธารณะภายใน จุดที่ ๑  มูที่ ๑๒

ตาม นัง ือ ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม ที่ มท
 5310.4 /บป /        /๒๕๖๓  ลงวันที่ 31   ร ฎา ม  ๒๕๖๓
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 18 ลําดับที่ 40 
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โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ าธารณะภายใน 
จุดที่ ๑ มูที่ ๖

จํานวน 84,963 บาท

พ่ือจาย ป็น าโ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ
าธารณะภายใน จุดที่ ๑  มูที่ ๖

ตาม นัง ือ ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม ที่ มท
 5310.4 /บป /        /๒๕๖๓  ลงวันที่  31   ร ฎา ม  ๒๕๖๓
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 16 ลําดับที่ 32

โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ าธารณะภายใน 
จุดที่ ๑ มูที่ ๗

จํานวน 112,795 บาท

พ่ือจาย ป็น าโ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ
าธารณะภายใน จุดที่ ๑  มูที่ ๗

ตาม นัง ือ ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม ที่ มท
 5310.4 /บป /        /๒๕๖๓  ลงวันที่  31   ร ฎา ม  ๒๕๖๓
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 16 ลําดับที่ 34

โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ าธารณะภายใน 
จุดที่ ๒ มูที่ ๑๐

จํานวน 59,245 บาท

พ่ือจาย ป็น าโ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ
าธารณะภายใน จุดที่ ๒  มูที่ ๑๐

ตาม นัง ือ ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม ที่ มท
 5310.4 /บป /        /๒๕๖๓  ลงวันที่     ร ฎา ม  ๒๕๖๓
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 17 ลําดับที่ 37 

โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ าธารณะภายใน 
จุดที่ ๒ มูที่ ๑๑

จํานวน 468,863 บาท

พ่ือจาย ป็น าโ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ
าธารณะภายใน จุดที่ ๒  มูที่ ๑๑

ตาม นัง ือ ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม ที่ มท
 5310.4 /บป /        /๒๕๖๓  ลงวันที่  31   ร ฎา ม  ๒๕๖๓
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 18 ลําดับที่ 40
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โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ าธารณะภายใน 
จุดที่ ๒ มูที่ ๑๒

จํานวน 25,190 บาท

พ่ือจาย ป็น าโ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ
าธารณะภายใน จุดที่ ๒  มูที่ ๑๒

ตาม นัง ือ ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม ที่ มท
 5310.4 /บป /        /๒๕๖๓  ลงวันที่  31   ร ฎา ม  ๒๕๖๓
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 18 ลําดับที่ 41 

โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ าธารณะภายใน 
มูที่ ๑ จุดที่ ๒

จํานวน 237,499 บาท

พ่ือจาย ป็น าโ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ
าธารณะภายใน  มูที่ ๑ จุดที่ ๒

ตาม นัง ือ ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม ที่ มท
 5310.4 /บป /        /๒๕๖๓  ลงวันที่  31   ร ฎา ม  ๒๕๖๓
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 15 ลําดับที่ 27 

โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ าธารณะภายใน 
มูที่ ๒

จํานวน 367,997 บาท

พ่ือจาย ป็น าโ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  พร้อมไฟ
าธารณะภายใน  มูที่ ๒

ตาม นัง ือ ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม ที่ มท
 5310.4 /บป /        /๒๕๖๓  ลงวันที่  31   ร ฎา ม  ๒๕๖๓
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 15 ลําดับที่ 28 

โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  มูที่  ๓ จํานวน 32,026 บาท

พ่ือจาย ป็น าโ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ   มูที่ ๓
ตาม นัง ือ ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม ที่ มท
 5310.4 /บป /        /๒๕๖๓  ลงวันที่ 31   ร ฎา ม  ๒๕๖๓
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 15 ลําดับที่ 29
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โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ  มูที่ ๔ จํานวน 93,698 บาท

พ่ือจาย ป็น าโ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงตํ่าภายนอ   มูที่ ๔
ตาม นัง ือ ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม ที่ มท
 5310.4 /บป /        /๒๕๖๓  ลงวันที่  31   ร ฎา ม  ๒๕๖๓
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 15 ลําดับที่ 30 

โ รง าร ยาย ตไฟฟ้า าธารณะภายใน จุดที่ ๒ มูที่ ๖ จํานวน 50,450 บาท

พ่ือจาย ป็น าโ รง าร ยาย ตไฟฟ้า าธารณะ จุดที่ 2  มูที่ 6 
ตาม นัง ือ ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม ที่ มท
 5310.4 /บป /        /๒๕๖๓  ลงวันที่  31   ร ฎา ม  ๒๕๖๓
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 2)  น้าที่ 16 ลําดับที่ 33 

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 606,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 606,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 600,000 บาท
พ่ือจาย ป็น าจ้าง มาใน าร ําจัด ยะมูลฝอยในพ้ืนที่ตําบล
บาง ัน ต   จํานวน 12  ดือนๆละ 50,000 บาท  
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561- 2565)  น้าที่  108 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 6,000 บาท
วั ดุ ร่ือง ตง าย จํานวน 6,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อวั ดุ ร่ือง ตง าย ประ ภทวั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
ซม  บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจาย

ที่ต้องจายพร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  า
ติดต้ัง  ป็นต้น   ชน  ชุดปฏิบัติงาน ประ อบ
ด้วย  มว   ื้อ  าง ง  ็ม ัด รอง ท้า  ถุง ท้า ถุงมือ ฯลฯ  ละ
าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 205,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

โ รง ารฝึ อบรม  ง ริมทั ษะ ฝึ อาชีพ  ร้างรายได้ ชุมชน จํานวน 60,000 บาท
พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินงานตามโ รง ารฝึ อบรม  ง
ริม ทั ษะฝึ อาชีพ  ร้างรายได้ ชุมชน  ชน  าป้าย

โ รง าร  าตอบ ทนวิทยา ร  าวั ดุ-อุป รณ  าอา าร ลาง
วัน  าอา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  ละ าใช้จายอ่ืนๆ  ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม  อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  ละระ บียบ  นัง ือ
ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม (ฉบับที่ 1)  น้าที่ 19 ลําดับที่ 1
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โ รง าร ร้างพล มืองดี  ตามวิถีประชาธิปไตย จํานวน 60,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดดํา นินงานตามโ รง ารพล มือง
ดี ตามวิถีประชาธิปไตย  ชน  าป้ายโ รง าร  าจ้าง มารถ
พร้อมนํ้ามัน ช้ือ พลิง  าตอบ ทนวิทยา ร  าอา าร ลางวัน  า
อา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  าวั ดุ-อุป รณ  า องที่ระลึ  ฯลฯ
  ละ าใช้จายตาง ๆ  ที่ ี่ยว ้อง
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม  อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  ละระ บียบ  นัง ือ
ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561 - 2565)  น้าที่ 124 ลําดับที่ 5

โ รง ารอบรมผู้นําชุมชน ประชาชนใน ารจัดทํา ผน จํานวน 25,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินงานตามโ รง ารอบรมผู้นํา
ชุมชน ประชาชนใน ารจัดทํา ผน   พ่ือจัดทํา ผนชุมชน ละ ผน
พัฒนา ้าปี   ชน  าป้ายโ รง าร  าอา ารวาง ละ ร่ือง
ด่ืม   าตอบ ทนวิทยา ร  าอา าร ลางวัน  า
วั ดุ-อุป รณ   ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม  อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  ละ

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถ่ิน 
ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภา ม 2562 
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม (ฉบับที่ 1)  น้าที่ 26 ลําดับที่ 1
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โ รง ารอา า มั รป ป้อง ถาบันพระม า ษัตริย  ละ ิจ รรม
นบาง ัน ต   ปรองดอง มานฉันท

จํานวน 60,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารดํานินงานตามโ รง ารอา า มั ร
ป ป้อง ถาบันพระม า ษัตริย   ชน  าป้ายประชา ัมพันธ
โ รง าร  าอา าร ลางวัน  าอา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  าตอบ
ทนวิทยา ร  าวั ดุ-อุป รณ  าจ้าง มารถพร้อมนํ้ามัน ช้ือ
พลิง  า ชาที่พั   า องที่ระลึ  ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนๆที่ ี่ยว
้อง

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย  าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง
ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565)  น้าที่ 123 ลําดับที่ 1

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 405,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 405,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

โ รง าร อบต.บาง ัน ต ลื่อนที่ พบประชาชน จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินงานโ รง าร อบต.บาง ัน
ต ลื่อนที่ พบประชาชน   ชน  าป้ายประชา ัมพันธ

โ รง าร  า ชา วที   า ชา ร่ือง ียง  า ชา ต้นท  า ชา
โต๊ะ  า ชา ้าอ้ี  าอา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  าจ้าง มาจัด ถาน
ที่   ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝี อบรม  อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  ละระ บียบ  นัง ือ
ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม (ฉบับที่ 1)  น้า 26 ลําดับที่ 2
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โ รง าร ืนชีวิต ละอนุรั ษ ัตวนํ้า  ร้าง มดุล ธรรมชาติ จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินงานตามโ รง าร ืนชีวิต ละ
อนุรั ษ ัตวนํ้า  ร้าง มดุล ธรรมชาติ  ชน  าป้ายประชา
ัมพันธโ รง าร  าจัดซื้อพันธุ ัตวนํ้า  า ชา ต้นท  า ชา ร่ือง
ียง  าจ้าง มาจัด ถานที่  าอา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  ละ า

ใช้จายอ่ืน ๆ ที่ ี่ยว ้อง
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม (ฉบับ
ที่ 1)  น้า 19 ลําดับที่ 2

โ รง ารฝึ อบรม าร ง ริมศีลธรรม ุณธรรม ละจริยธรรม พ่ือ
พัฒนา ุณภาพชีวิต

จํานวน 60,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินงานโ รง าร ง ริม
ศีลธรรม  ุณธรรม  ละจริยธรรม  พ่ือพัฒนา ุณภาพ
ชีวิต   ชน  าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร  าจ้าง มารถพร้อม
นํ้ามัน ช้ือ พลิง  าตอบ ทนวิทยา ร  าอา าร  าอา ารวาง ละ

ร่ืองด่ืม  าวั ดุ-อุป รณ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝี อบรม  อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  ละระ บียบ  นัง ือ
ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)   น้า 124 ลําดับที่ 6
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โ รง ารพัฒนา ละ ง ริม ารประชา ม ละ ารมี วนรวม อง
ประชาชนภายใต้ ลั ธรรมาภิบาล

จํานวน 25,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินงานตามโ รง ารพัฒนา ละ
ง ริม ารประชา ม  ละ ารมี วนรวม องประชาชน ภายใต้
ลั ธรรมาภิบาล  ชน  าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร  าอา าร
ลางวัน  าอา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  าวั ดุ-อุป รณ  าตอบ
ทนวิทยา ร ฯลฯ  ละ าใช้จายตางๆ ที่ ี่ยว ้อง

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจัดทํา ผน
พัฒนา อง อง รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  ละ
ที่ ้ไ พิม ติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559  นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0801.2 /ว0600 ลงวันที่ 29

  ม รา ม 2559 
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย  าใช้จายใน ารฝึ อบรม
อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร

อ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม (ฉบับที่ 1)  น้าที่ 27  ลําดับที่ 4

โ รง ารรณรง / ง ริม ารทอง ที่ยว ชิงอนุรั ษทรัพยา ร
ธรรมชาติ ละ ิ่ง วดล้อม

จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารรณรง   ง ริม ารทอง ที่ยว ชิง
อนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดล้อม   ชน  าป้ายประชา
ัมพันธโ รง าร  าจ้าง มารถพร้อมนํ้ามัน ช้ือ พลิง  าตอบ
ทนวิทยา ร  าอา าร ลางวัน  าอา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  า
ล้าไม้  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถ่ิน ดวนที่
ุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 ม รา ม 2558

- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถ่ิน ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24  ร ฎา ม 2560

- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถ่ิน ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4  มษายน 2562

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565)   น้า 101 ลําดับที่ 1
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โ รง าร ง ริม นับ นุน ละพัฒนา ลุม ตรี ลุม ยาวชน ละ
ลุมประชาชน

จํานวน 100,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารดํานินงานตามโ รง าร ง ริม  นับ
นุน  ละพัฒนา ลุม ตรี  ลุม ยาวชน ละ ลุม

ประชาชน  ชน  าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร  าอา าร ลาง
วัน  าอา าร ย็น  าอา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  าตอบ ทน
วิทยา ร  าวั ดุ-อุป รณ  าจ้าง มารถพร้อมนํ้ามัน ช้ือ พลิง  า
ชาที่พั   า องที่ระลึ  ฯลฯ  ละ าใช้จายอ่ืนที่ ี่ยว ้อง
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย  าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  ละ

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565)  น้าที่ 102 ลําดับที่ 4

โ รง าร ง ริม นับ นุน ารป้อง ัน ละ ้ไ ปัญ ายา พติด จํานวน 100,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินงานตามโ รง าร ง
ริม  นับ นุน  ารป้อง ัน ละ ้ไ ปัญ ายา พติด  ชน  า

ป้ายประชา ัมพันธโ รง าร  าอา าร  าอา ารวาง ละ ร่ือง
ด่ืม  าวั ดุ-อุป รณ  าตอบ ทนวิทยา ร  าจ้าง มารถพร้อม
นํ้ามัน ช้ือ พลิง  า ชาที่พั   ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม  อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  ละระ บียบ  นัง ือ
ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2562

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565)  น้าที่ 99 ลําดับที่ 2
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โ รง ารอบรม/ ง ริม วามรู้ด้าน ารพัฒนาตําบลในด้านตางๆ จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารอบรม/ ง ริม วาม
รู้ด้าน ารพัฒนาตําบลในด้านตางๆ   ชน  าป้ายประชา ัมพันธ
โ รง าร  าจ้าง มารถพร้อมนํ้ามัน ช้ือ พลิง  าตอบ ทน
วิทยา ร  าอา าร ลางวัน  าอา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  ละ าใช้
จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย  าใช้จายใน าร
ฝี อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง
ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)   น้า 124 ลําดับที่ 4

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

โ รง าร ง ัน ีฬาตะ ร้อลอดบวง จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินงานตามโ รง าร ง ัน ีฬา
ตะ ร้อลอดบวง   ชน   า งินรางวัล  า ร่ืองด่ืม  า ชา ต้นท  า
ชา ร่ือง ียง  าตอบ ทน ณะ รรม าร  าป้ายประชา ัมพันธ
โ รง าร  าวั ดุ-อุป รณ  าจ้าง มาทํา นาม  ละ าใช้จาย
อ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง  ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม (ฉบับที่ 1)  น้าที่ 16 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 21/12/2564  11:38:25 น้า : 97/107



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 374,250 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

โ รง าร ง ริม  นับ นุน ละอนุรั ษวาวไทย จํานวน 20,000 บาท

พ่ือ ป็น าใช้จายใน ารดํา นินงานตามโ รง าร ง ริม  นับ
นุน  ละอนุรั ษวาวไทย  ชน  า งินรางวัล  าตอบ ทน
รรม าร   าตอบ ทนนั พา ษ   าป้ายประชา ัมพันธ

โ รง าร  าวั ดุ-อุป รณ  า ชา ต้นท  า ชา ร่ือง ียง   า
ร่ืองด่ืม  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565)  น้า 92 ลําดับที่ 4

โ รง าร ืบ านประ พณี  ทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายโ รง าร ืบ านประ พณี  ทียน
พรรษา  ชน  าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร   าอา าร ลาง
วัน   าอา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  าวั ดุ-อุป รณ 
าต ตงรถ/ ถานที่ ฯลฯ  ละ าใช้จายตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม (ฉบับที่ 1)  น้า 16 ลําดับที่ 2
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โ รง าร ืบ านประ พณีชั พระ ทอดผ้าป่า ามั ี ละ ง ัน รือ
พาย

จํานวน 20,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร ืบ านประ พณีชั พระ ทอด
ผ้าป่า ามั ี  ละ ง ัน รือพาย  ชน  า งินรางวัล  าตอบ ทน
ณะ รรม าร  าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร  า ชา วที  า ชา
ร่ือง ียง  า ชา ต้นท   า ร่ืองด่ืม  าวั ดุ-อุป รณ  าจ้าง
มาจัด ถานที่  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565)   น้าที่ 92 ลําดับที่ 6

โ รง าร ืบ านประ พณี ง รานต  ละวันผู้ ูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร ืบ านประ พณี
ง รานต  ชน  าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร  า ชา วที  า ชา
ร่ือง ียง  า ชา ต้นท   า ร่ืองด่ืม  าวั ดุ-อุป รณ  าจ้าง
มาจัด ถานที่  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565)   น้าที่ 93 ลําดับที่ 8
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งบเงินอุดหนุน รวม 294,250 บาท
เงินอุดหนุน รวม 294,250 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

โ รง าร าย ง ริม ุณธรรมจริยธรรมฯ จํานวน 54,250 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน นับ นุนใน ารดํา นิน ิจ รรม องโรง รียน ตาม
นัง ือโรง รียนวัดธรรม ถิต์ิวราราม ที่ ศธ 04151.15/  

ลงวันที่      ร ฎา ม  2563  
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  น้าที่ 77 ลําดับที่ 10

โ รง ารจ้างวิทยา ร อนดนตรีนาฎศิลป์ ละวัฒนธรรมไทยพ้ืนบ้าน จํานวน 120,000 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน นับ นุนใน ารดํา นิน ิจ รรม องโรง รียน ตาม
นัง ือโรง รียนวัดธรรม ถิต์ิวราราม ที่ ศธ 04151.15/ 

ลงวันที่     ร ฎา ม 2563 
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565)  น้าที่ 77 ลําดับที่ 10

โ รง าร ยาวชนบาง ัน ต อนุรั ษ ละ ืบ านดนตรี ละนาฎศิลป์
ไทย

จํานวน 120,000 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน นับ นุนใน ารดํา นิน ิจ รรม องโรง รียน ตาม
นัง ือโรง รียนวัดศรี ุวรรณ ง าราม  ที่  ศธ 04151.32/  

ลงวันที่     ร ฎา ม 2563 
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565)  น้าที่ 77 ลําดับที่ 9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 2,690,100 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 300,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าซอม ซมบํารุงรั ษาซอม ซมรั ษาทรัพย ิน
อง อบต. ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ ตาม นัง ือ ระทรวง

ม าดไทย ดวนมา  ที่ มท0808.2/ว 3523  ลงวันที่ 20

 มิถุนายน 2559  ร่ือง  ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช้
อย วั ดุ  ละ า าธารณูปโภ ละระ บียบ/ นัง ือ ั่ง ารที่
ี่ยว ้อง

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561 -2565)  น้า 114 ลําดับที่ 14

งบลงทุน รวม 2,390,100 บาท
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,390,100 บาท
า อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภ
โ รง าร อ ร้างถนนผิวจราจร ล. พร้อมวางทอ ลี่ยม 2 จุด 
(ซอยรม ย็น) มูที่ 7  ตําบลบาง ัน ต  อํา ภอ มืองฯ จัง วัด
มุทร ง ราม

จํานวน 751,100 บาท

พ่ือจาย ป็น า อ ร้างถนนผิวจราจร  ล. พร้อมวางทอ
ลี่ยม 2 จุด (ซอยรม ย็น)  มูที่ 7  ตําบลบาง ัน ต  อํา ภอ

มืองฯ จัง วัด มุทร ง ราม   นาดผิวจราจร ว้าง 4.00

  มตร  นา 0.15  มตร ยาวไมน้อย วา 180.00  มตร ตาม บบ
อง ารบริ าร วนตําบลบาง ัน ต   ล ที่ 7/2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  น้าที่  64 ลําดับที่ 49
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โ รง าร อ ร้างอา ารศูนย รียนรู้ ศรษฐ ิจพอ พียง มูที่ 12  
ตําบลบาง ัน ต  อํา ภอ มืองฯ จัง วัด มุทร ง ราม

จํานวน 1,259,000 บาท

พ่ือจาย ป็น า อ ร้างอา ารศูนย รียนรู้ ศรษฐ ิจพอ พียง  มู
ที่ ๑๒ ตําบลบาง ัน ต   อํา ภอ มืองฯ  จัง วัด มุทร ง ราม  
นาด ว้าง 9.00  มตร ยาว 16.00  มตร จํานวน 1  ลัง ตาม
บบอง ารบริ าร วนตําบลบาง ัน ต   ล ที่ 9/2563

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม (ฉบับที่ 2)  น้าที่ 16  ลําดับที่ 2

าออ บบ า วบ ุมงานที่จายใ ้ อ ชน นิติบุ ล รือบุ ลภาย
นอ พ่ือใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง

าจ้างออ บบ ํารวจ รับรอง บบ วบ ุมงาน อ ร้าง จํานวน 380,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจ้างออ บบ   ํารวจ รับรอง บบ  วบ ุมงาน อ
ร้างที่จายใ ้ อ ชน นิติบุ ล รือบุ ลภายนอ   ละ าใช้

จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 168,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 168,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
า บี้ยประชุม จํานวน 18,000 บาท

พ่ือจาย ป็น า บี้ยประชุมใ ้ ณะ รรม ารชุดตางๆ ตามที่
ฎ มาย ํา นด

ใ ้    ณะ รรม ารศูนยถายทอด ท โนโลยี าร ษตรประจํา
ตําบลบาง ัน ต  จํานวน 15  นๆละ 100 บาท  
ตอ ดือน จํานวน 12  ดือน   ป็น งิน  18,000  บาท
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

โ รง ารป้อง ัน ละ ําจัดศัตรูพืช จํานวน 40,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิงานตามโ รง ารป้อง ัน ละ
ําจัดศัตรูพืช  ชน  านํ้ายา  าวั ดุ-อุป รณ ารฝึ อบรม   า

ภาชนะ   าตอบ ทนวิทยา ร   าอา าร ลางวัน  าอา ารวาง
ละ ร่ืองด่ืม  าป้ายโ รง าร  ละ าใช้จายอ่ืน ๆ ที่ ี่ยว ้อง

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม  อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  ละระ บียบ  นัง ือ
ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565)   น้าที่ 104 ลําดับที่ 4
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โ รง ารฝึ อบรม ละศึ ษาดูงาน  พ่ือพัฒนาศั ยภาพ ณะ
รรม ารศูนยบริ าร ละถายทอด ท โนโลยี าร ษตรตําบลบาง
ัน ต

จํานวน 80,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารฝึ อบรม ละศึ ษาดูงาน  พ่ือ
พัฒนาศั ยภาพ ณะ รรม ารศูนยบริ าร ละถายทอด
ท โนโลยี าร ษตรตําบลบาง ัน ต   ชน  าป้ายประชา
ัมพันธโ รง าร  าจ้าง มารถพร้อมนํ้ามัน ช้ือ พลิง  า ชาที่

พั   าอา าร ลางวัน  าอา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม  าตอบ ทน
วิทยา ร  า องที่ระลึ   าวั ดุ-อุป รณ  ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่

ี่ยว ้อง
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง
ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)   น้าที่ 128 ลําดับที่ 1
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โ รง ารอบรม/ ง ริม าร ปรรูป ิน ้า ษตร จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นิงานตามโ รง ารอบรม / ง
ริม าร ปรรูป ิน ้า ษตร  ชน   าป้ายประชา ัมพันธ

โ รง าร   านํ้ายา   าภาชนะ   าตอบ ทนวิทยา ร   าอา าร
ลางวัน  าอา ารวาง ละ ร่ืองด่ืม   าวั ดุ-อุป รณ  ละ าใช้

จายอ่ืน ๆ ที่ ี่ยว ้อง
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม  อง จ้า น้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  ละระ บียบ  นัง ือ
ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง 

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ้ารวม าร ง
ัน ีฬา  ององ รป รอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตลอดจน

ระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)   น้าที่ 103 ลําดับที่ 1

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 888,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 888,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 438,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

จ้าง มาบริ าร รงงานบุ ลภายนอ   พ่ือปฏิบัติงาน ี่ยว ับด้าน
ประปา

จํานวน 108,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร รงงานบุ ลภายนอ พ่ือปฏิบัติ
งาน ี่ยว ับงาน ิจ ารประปา ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 8
 ธันวา ม 2559  ร่ือง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง

มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถ่ิน 
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  น้าที่ 115 ลําดับที่ 19
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รายจายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร   ชน าจ้าง รงงานใน ารจัดทํา
อง   บ าม ัมภาระ   าจ้าง มา รงงานบริ ารตางๆที่ ี่ยว
ับระบบประปา มูบ้าน  จ้าง มาซอม ซมระบบประปา มู

บ้าน  รงงานอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ ิจ รรม อง อบต.บาง ัน
ต    ละ าใช้จายอ่ืนๆ ที่ ี่ยว ้อง

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561 - 2565)  น้าที่ 115 ลําดับที่ 19

าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 300,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าซอม ซมบํารุงรั ษาซอม ซมรั ษาทรัพย ิน
อง อบต. ถังนํ้าประปา มูบ้านที่อยูใน วามดู ล ององ าร

บริ าร วนตําบลบาง ัน ต  ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ 
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท0808.2/ว 3523

  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  ร่ือง  ลั ณฑ ละอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ า
ใช้ อย วั ดุ  ละ า าธารณูปโภ ละระ บียบ/ นัง ือ ั่ง ารที่

ี่ยว ้อง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565)  น้า 114 ลําดับที่ 14

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วั ดุ อ ร้าง จํานวน 120,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าจัด า/จัดซื้อวั ดุ ีฬา   ประ ภทวั ดุ งทน  วั ดุ
ิ้น ปลืองรวมถึงรายจาย พ่ือประ อบดัด ปลง ตอ ติม รือปรับ

ปรุงวั ดุ  รายจาย พ่ือจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม ซม  บํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  รายจายที่ต้องจาย
พร้อม ับ าวั ดุ   ชน  า น ง ภาษี  าประ ันภัย  าติดต้ัง  ป็น
ต้น  ชน  ทอประปา  าว   ลื่อย  ้อตอ  ้องอ  ๊อ
นํ้า  ีม ชะ ลง  วาน  ละวั ดุอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 330,000 บาท
าไฟฟ้า จํานวน 330,000 บาท

พ่ือจาย ป็น าไฟฟ้า ํา รับระบบประปา มูบ้าน  ที่อยูใน วาม
ดู ล ององ ารบริ าร วนตําบลบาง ัน ต   าไฟฟ้าที่
าธารณะ รวมถึง าใช้จายที่ต้องชําระพร้อม ัน   ชน  า

บริ าร  าภาษี  ใน ิจ าร ององ รป รอง วนท้องถ่ิน  ละ
าใช้จายอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง  ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท

 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 ตลอดจน
ระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารอ่ืนๆที่ ี่ยว ้อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

120,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,088,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,667,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

สํารองจาย 347,830

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพ

200,000

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  คนบางขันแตก

100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

300,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

45,600

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

120,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,088,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,667,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

สํารองจาย 347,830

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพ

200,000

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  คนบางขันแตก

100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

300,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

45,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

90,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

2,249,160

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

เงินเดือนพนักงาน 2,504,900 1,762,160 452,600 896,740

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 111,040 21,420 21,420

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,295,100 505,690 483,420 495,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

77,445 36,000 88,260

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

350,000 70,000 20,000 120,000 300,000

คาเบี้ยประชุม 40,000 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

130,000 5,000 10,000

คาเชาบ้าน 126,000 36,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 80,000 40,000 25,000

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 600,000 160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

90,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

2,249,160

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

เงินเดือนพนักงาน 5,616,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 153,880

เงินประจําตําแหนง 336,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,779,810

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

201,705

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

860,000

คาเบี้ยประชุม 18,000 88,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

145,000

คาเชาบ้าน 222,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 145,000

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 760,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้าน
จัดเก็บข้อมูล

108,000

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้าน
จัดเก็บรายได้

108,000

รายจายให้ได้มาซึ่ง
บริการ

80,000 140,000 30,000 670,000

รายจายเก่ียวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์

110,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

150,000 60,000 10,000 50,000

คาใช้จายในงานรัฐพิธี 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้าน
จัดเก็บข้อมูล

108,000

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้าน
จัดเก็บรายได้

108,000

รายจายให้ได้มาซึ่ง
บริการ

30,000 950,000

รายจายเก่ียวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์

110,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

270,000

คาใช้จายในงานรัฐพิธี 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อบรมให้ความ
รู้กฎหมาย ข้อมูลขาว
สารของทางราชการ ให้
กับผู้นําชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป

25,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ  พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู  
รัชกาลที่ ๑๐

100,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ LTAX-GIS 

Parcel (แปลงที่ดิน) 
องค์การบริหารสวน
ตําบลบางขันแตก

500,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
องค์การบริหารสวน
ตําบลและผู้นําชุมชน
ตําบลบางขันแตก

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อบรมให้ความ
รู้กฎหมาย ข้อมูลขาว
สารของทางราชการ ให้
กับผู้นําชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป

25,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ  พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู  
รัชกาลที่ ๑๐

100,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ LTAX-GIS 

Parcel (แปลงที่ดิน) 
องค์การบริหารสวน
ตําบลบางขันแตก

500,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
องค์การบริหารสวน
ตําบลและผู้นําชุมชน
ตําบลบางขันแตก

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยาวชนเรียนรู้  
วิถีชีวิตพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

50,000

โครงการเลือกตั้งนายก
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบลบาง
ขันแตก

500,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

35,000

โครงปลูกต้นไม้ ถวาย
แมของแผนดิน

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 110,000 30,000 40,000 70,000 300,000

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
จุดบริการประชาชนชวง
เทศกาลปีใหม

23,000

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
จุดบริการประชาชนชวง
เทศกาลสงกรานต์

23,000

โครงการฝึกอบรม การ
ป้องกัน บรรเทา
สาธารณภัย และระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นในพื้นที่ 
ตําบลบางขันแตก

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยาวชนเรียนรู้  
วิถีชีวิตพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

50,000

โครงการเลือกตั้งนายก
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบลบาง
ขันแตก

500,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

35,000

โครงปลูกต้นไม้ ถวาย
แมของแผนดิน

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 300,000 300,000 1,150,000

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
จุดบริการประชาชนชวง
เทศกาลปีใหม

23,000

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
จุดบริการประชาชนชวง
เทศกาลสงกรานต์

23,000

โครงการฝึกอบรม การ
ป้องกัน บรรเทา
สาธารณภัย และระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นในพื้นที่ 
ตําบลบางขันแตก

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

150,000

โครงฝึกอบรมทบทวน
ความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

140,000

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
เด็กเล็กสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

108,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งาน  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและคณะกร
รมการพัมนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  สังกัด  อบต
.บางขันแตก

50,000

โครงการทัศนศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลบาง
ขันแตก

35,000

โครงการวัดเด็กแหงชาติ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

150,000

โครงฝึกอบรมทบทวน
ความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

140,000

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
เด็กเล็กสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

108,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งาน  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและคณะกร
รมการพัมนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  สังกัด  อบต
.บางขันแตก

50,000

โครงการทัศนศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลบาง
ขันแตก

35,000

โครงการวัดเด็กแหงชาติ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

161,900

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือ
เรียน,คาอุปกรณ์การ
เรียน,คาเครื่องแบบนัก
เรียน,คากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)

75,710

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

328,300

โครงการ รวมแรง  รวม
ใจ อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวด
ล้อม

35,000

โครงการบางขันแตก  
รวมใจ ลด - คัด - แยก
ขยะ

30,000

โครงการบางขันแตก
รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

161,900

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือ
เรียน,คาอุปกรณ์การ
เรียน,คาเครื่องแบบนัก
เรียน,คากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)

75,710

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

328,300

โครงการ รวมแรง  รวม
ใจ อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวด
ล้อม

35,000

โครงการบางขันแตก  
รวมใจ ลด - คัด - แยก
ขยะ

30,000

โครงการบางขันแตก
รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกัน ควบ
คุม รณรงค์และเฝ้าระวัง
โรคติดตอ โรคไมติดตอ 
และโรคระบาดในพื้นที่
ตําบลบางขันแตก

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

60,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการสงเสริมการ
ผลิต การบริโภค และ
การบริการที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ราชปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอก
ญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ 
 เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

85,000

วันท่ีพิมพ์ : 21/12/2564  11:38:46 หน้า : 15/50



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกัน ควบ
คุม รณรงค์และเฝ้าระวัง
โรคติดตอ โรคไมติดตอ 
และโรคระบาดในพื้นที่
ตําบลบางขันแตก

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

60,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการสงเสริมการ
ผลิต การบริโภค และ
การบริการที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ราชปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอก
ญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ 
 เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

85,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ การกําจัดนํ้าเสียของ
สถานประกอบการ

20,000

โครงการ อบต.บางขัน
แตกเคล่ือนที่ พบ
ประชาชน

30,000

โครงการคืนชีวิตและ
อนุรักษ์สัตว์นํ้า  สร้าง
สมดุลแกธรรมชาติ

30,000

โครงการฝึกอบรม  สง
เสริมทักษะ ฝึกอาชีพ  
สร้างรายได้แกชุมชน

60,000

โครงการฝึกอบรมการ
สงเสริมศีลธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

60,000

โครงการพัฒนาและสง
เสริมการประชาคม และ
การมีสวนรวมของ
ประชาชนภายใต้หลักธร
รมาภิบาล

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ การกําจัดนํ้าเสียของ
สถานประกอบการ

20,000

โครงการ อบต.บางขัน
แตกเคล่ือนที่ พบ
ประชาชน

30,000

โครงการคืนชีวิตและ
อนุรักษ์สัตว์นํ้า  สร้าง
สมดุลแกธรรมชาติ

30,000

โครงการฝึกอบรม  สง
เสริมทักษะ ฝึกอาชีพ  
สร้างรายได้แกชุมชน

60,000

โครงการฝึกอบรมการ
สงเสริมศีลธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

60,000

โครงการพัฒนาและสง
เสริมการประชาคม และ
การมีสวนรวมของ
ประชาชนภายใต้หลักธร
รมาภิบาล

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์/สง
เสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวด
ล้อม

30,000

โครงการสงเสริม สนับ
สนุน และพัฒนากลุม
สตรี กลุมเยาวชนและ
กลุมประชาชน

100,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

100,000

โครงการสร้างพลเมืองดี 
 ตามวิถีประชาธิปไตย

60,000

โครงการอบรม/สงเสริม
ความรู้ด้านการพัฒนา
ตําบลในด้านตางๆ

30,000

โครงการอบรมผู้นํา
ชุมชน ประชาชนในการ
จัดทําแผน

25,000

โครงการอาสาสมัครปก
ป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย์  และกิจกรรม
คนบางขันแตก  
ปรองดองสมานฉันท์

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์/สง
เสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวด
ล้อม

30,000

โครงการสงเสริม สนับ
สนุน และพัฒนากลุม
สตรี กลุมเยาวชนและ
กลุมประชาชน

100,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

100,000

โครงการสร้างพลเมืองดี 
 ตามวิถีประชาธิปไตย

60,000

โครงการอบรม/สงเสริม
ความรู้ด้านการพัฒนา
ตําบลในด้านตางๆ

30,000

โครงการอบรมผู้นํา
ชุมชน ประชาชนในการ
จัดทําแผน

25,000

โครงการอาสาสมัครปก
ป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย์  และกิจกรรม
คนบางขันแตก  
ปรองดองสมานฉันท์

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ตะกร้อลอดบวง

โครงการสงเสริม  สนับ
สนุนและอนุรักษ์วาว
ไทย

โครงการสืบสาน
ประเพณี  แหเทียน
พรรษา

โครงการสืบสาน
ประเพณีชักพระ ทอด
ผ้าป่าสามัคคี และแขง
ขันเรือพาย

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์  
และวันผู้สูงอายุ

โครงการป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืช

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบลบางขันแตก

โครงการอบรม/สงเสริม
การแปรรูปสินค้าเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ตะกร้อลอดบวง

30,000 30,000

โครงการสงเสริม  สนับ
สนุนและอนุรักษ์วาว
ไทย

20,000 20,000

โครงการสืบสาน
ประเพณี  แหเทียน
พรรษา

10,000 10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีชักพระ ทอด
ผ้าป่าสามัคคี และแขง
ขันเรือพาย

20,000 20,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์  
และวันผู้สูงอายุ

30,000 30,000

โครงการป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืช

40,000 40,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบลบางขันแตก

80,000 80,000

โครงการอบรม/สงเสริม
การแปรรูปสินค้าเกษตร

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอก  เพื่อ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้าน
ประปา

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 120,000 50,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 160,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 55,000 8,000 50,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 82,000 25,000 120,000 30,000

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 170,000 30,000 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 140,000 6,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,000,257

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

200,000

วัสดุอื่น 120,000

วัสดุกอสร้าง 300,000

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 330,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอก  เพื่อ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้าน
ประปา

108,000 108,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 190,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 180,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 95,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 133,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 257,000

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 240,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 146,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,000,257

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

200,000

วัสดุอื่น 120,000

วัสดุกอสร้าง 120,000 420,000

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 330,000 680,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 35,000 3,000

คาบริการโทรศัพท์ 12,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการส่ือสารและโทร
คมนาคม

122,000 25,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ

40,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดหาเครื่องรับ
สงวิทยุ ระบบ VHF/FM

60,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อ
สร้าง

คากอสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจร คสล. พร้อม
วางทอเหล่ียม 2 จุด 
(ซอยรมเย็น) หมูที่ 7  
ตําบลบางขันแตก 
อําเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 38,000

คาบริการโทรศัพท์ 12,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการส่ือสารและโทร
คมนาคม

147,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ

40,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดหาเครื่องรับ
สงวิทยุ ระบบ VHF/FM

60,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อ
สร้าง

คากอสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจร คสล. พร้อม
วางทอเหล่ียม 2 จุด 
(ซอยรมเย็น) หมูที่ 7  
ตําบลบางขันแตก 
อําเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม

751,100 751,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างอาคาร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง หมูที่ 12  ตําบล
บางขันแตก อําเภอ
เมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายให้แกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งส่ิงกอสร้าง

คาจ้างออกแบบ สํารวจ 
รับรองแบบ ควบคุมงาน
กอสร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจ้างวิทยากรให้
ความรู้ภาษาตาง
ประเทศ

120,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
วัดธรรมสถิติ์วราราม

1,180,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
วัดนางพิมพ์

76,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างอาคาร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง หมูที่ 12  ตําบล
บางขันแตก อําเภอ
เมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม

1,259,000 1,259,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายให้แกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งส่ิงกอสร้าง

คาจ้างออกแบบ สํารวจ 
รับรองแบบ ควบคุมงาน
กอสร้าง

380,000 380,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจ้างวิทยากรให้
ความรู้ภาษาตาง
ประเทศ

120,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
วัดธรรมสถิติ์วราราม

1,180,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
วัดนางพิมพ์

76,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
วัดบางขันแตก

300,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
วัดศรีสุวรรณคงคาราม

264,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

240,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก จุดที่ ๑ 
หมูที่ ๑๐

32,657

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก จุดที่ ๒ 
หมูที่ ๗

11,020

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน  
หมูที่ ๕

714,162
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
วัดบางขันแตก

300,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
วัดศรีสุวรรณคงคาราม

264,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

240,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก จุดที่ ๑ 
หมูที่ ๑๐

32,657

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก จุดที่ ๒ 
หมูที่ ๗

11,020

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน  
หมูที่ ๕

714,162
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน จุด
ที่ ๑ หมูที่ ๑

131,389

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน จุด
ที่ ๑ หมูที่ ๑๑

338,096

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน จุด
ที่ ๑ หมูที่ ๑๒

384,696

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน จุด
ที่ ๑ หมูที่ ๖

84,963

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน จุด
ที่ ๑ หมูที่ ๗

112,795

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน จุด
ที่ ๒ หมูที่ ๑๐

59,245
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน จุด
ที่ ๑ หมูที่ ๑

131,389

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน จุด
ที่ ๑ หมูที่ ๑๑

338,096

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน จุด
ที่ ๑ หมูที่ ๑๒

384,696

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน จุด
ที่ ๑ หมูที่ ๖

84,963

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน จุด
ที่ ๑ หมูที่ ๗

112,795

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน จุด
ที่ ๒ หมูที่ ๑๐

59,245
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน จุด
ที่ ๒ หมูที่ ๑๑

468,863

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน จุด
ที่ ๒ หมูที่ ๑๒

25,190

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน หมู
ที่ ๑ จุดที่ ๒

237,499

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน หมู
ที่ ๒

367,997

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก หมูที่  
๓

32,026

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก หมูที่ ๔

93,698

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายใน จุดที่ 
๒ หมูที่ ๖

50,450
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน จุด
ที่ ๒ หมูที่ ๑๑

468,863

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน จุด
ที่ ๒ หมูที่ ๑๒

25,190

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน หมู
ที่ ๑ จุดที่ ๒

237,499

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก พร้อม
ไฟสาธารณะภายใน หมู
ที่ ๒

367,997

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก หมูที่  
๓

32,026

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําภายนอก หมูที่ ๔

93,698

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายใน จุดที่ 
๒ หมูที่ ๖

50,450
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนซอยหลัง
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์
วราราม  (ซอยบ้านนาย
อานนท์  ชมละม้าย)  
หมูที่ 4

70,933

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนซอยหลัง
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์
วราราม  (ปู่แขก) หมูที่ 
๔

84,629

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
จลาดยางสายบ้านบาง
ช้างตาย (ซอยปู่หาญ
ณรงค์ฤทธ์ิ - หลังปั๊ม 
ปตท.) หมูที่ ๗

282,612
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนซอยหลัง
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์
วราราม  (ซอยบ้านนาย
อานนท์  ชมละม้าย)  
หมูที่ 4

70,933

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนซอยหลัง
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์
วราราม  (ปู่แขก) หมูที่ 
๔

84,629

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
จลาดยางสายบ้านบาง
ช้างตาย (ซอยปู่หาญ
ณรงค์ฤทธ์ิ - หลังปั๊ม 
ปตท.) หมูที่ ๗

282,612
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
ลาดยาง  สายตําบลบาง
ขันแตก เชื่อมตําบล
คลองโคน  (บริเวณบ้าน
นางสมศรี - คอสะพาน
ข้ามคลองตะเคียน ) หมู
ที่ ๕

138,587

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
ลาดยางสายซอยเกษตร
พัฒนา (เชื่อมตอหมูที่ ๔ 
หมูที่ ๕ ตําบลท้ายหาด) 
หมูที่ ๑

233,717

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก  (กลุมบ้านนาย
ปิยะ นวลจันทร์) หมูที่ 
๕

75,147
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
ลาดยาง  สายตําบลบาง
ขันแตก เชื่อมตําบล
คลองโคน  (บริเวณบ้าน
นางสมศรี - คอสะพาน
ข้ามคลองตะเคียน ) หมู
ที่ ๕

138,587

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
ลาดยางสายซอยเกษตร
พัฒนา (เชื่อมตอหมูที่ ๔ 
หมูที่ ๕ ตําบลท้ายหาด) 
หมูที่ ๑

233,717

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก  (กลุมบ้านนาย
ปิยะ นวลจันทร์) หมูที่ 
๕

75,147
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก  ซอยผ้ึงหลวง 
หมูที่ ๕

137,433

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก  สายบ้านบาง
ช้างตาย  (กลุมบ้านนาย
บุญทรง แสงแก้ว) หมูที่ 
๗

550,765

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก  สายบ้านบาง
ช้างตาย (ซอยรมเย็น) 
หมูที่ ๗

188,269

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก /ลาดยาง ซอย
นัดตาวายรวมใจ - ถนน
สายปากทอ - 
สมุทรสงคราม สายเกา  
หมูที่ 12

253,953
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก  ซอยผ้ึงหลวง 
หมูที่ ๕

137,433

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก  สายบ้านบาง
ช้างตาย  (กลุมบ้านนาย
บุญทรง แสงแก้ว) หมูที่ 
๗

550,765

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก  สายบ้านบาง
ช้างตาย (ซอยรมเย็น) 
หมูที่ ๗

188,269

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก /ลาดยาง ซอย
นัดตาวายรวมใจ - ถนน
สายปากทอ - 
สมุทรสงคราม สายเกา  
หมูที่ 12

253,953
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก ซอยศาลาเอนก
ประสงค์บ้านคลองเกา 
หมูที่ ๑๑

335,340

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก สายซอยบ้าน
นางคล้อย ศรีสวาง  หมู
ที่ ๑๑

312,285

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก สายซอยแสน
เจริญ  หมูที่ ๑๒

246,567

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก สายบ้านนาง
พิมพ์ (ซอยสะพาน 1 
สะพาน 2) หมูที่ ๓

470,891
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก ซอยศาลาเอนก
ประสงค์บ้านคลองเกา 
หมูที่ ๑๑

335,340

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก สายซอยบ้าน
นางคล้อย ศรีสวาง  หมู
ที่ ๑๑

312,285

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก สายซอยแสน
เจริญ  หมูที่ ๑๒

246,567

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก สายบ้านนาง
พิมพ์ (ซอยสะพาน 1 
สะพาน 2) หมูที่ ๓

470,891
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก สายบ้านนาย
วิฑูรย์  เนียมพิบูลย์ หมู
ที่ ๕

269,326

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก สายบ้านบาง
ช้างตาย (สายบ้านนาง
ล้ินจี่  พวงศิริ) หมูที่ ๗

295,684

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก หมูที่ ๓ เชื่อม
หมูที่ ๒ (กลุมบ้านนาง
อาจ สิงหกุล)  หมูที่  ๓

179,125

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก หมูที่ ๕ สาย
ทางซอยบ้านนายสมัคร  
กรสวัสดิ์  หมูที่ ๔ เชื่อม
หมูที่ ๕

112,896
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก สายบ้านนาย
วิฑูรย์  เนียมพิบูลย์ หมู
ที่ ๕

269,326

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก สายบ้านบาง
ช้างตาย (สายบ้านนาง
ล้ินจี่  พวงศิริ) หมูที่ ๗

295,684

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก หมูที่ ๓ เชื่อม
หมูที่ ๒ (กลุมบ้านนาง
อาจ สิงหกุล)  หมูที่  ๓

179,125

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุก หมูที่ ๕ สาย
ทางซอยบ้านนายสมัคร  
กรสวัสดิ์  หมูที่ ๔ เชื่อม
หมูที่ ๕

112,896
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุกบ้านคลองเกา  
สายทางซอยสะพานหัน  
หมูที่ ๑๑

424,619

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุกสายซอยบ้าน
นายสันทิศ แยกขวา 
(กลุมบ้านนางสาวจอย 
อยูประเสริฐ) หมูที่ ๑๐

396,040

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุกสายบ้านบางตีน
เป็ด  (กลุมบ้านนาง
สาคร  สําราญรื่น)  หมู
ที่ ๑๐

85,351

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุกสายเลียบคลอง
ตะเคียน  หมูที่ ๕

372,087
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุกบ้านคลองเกา  
สายทางซอยสะพานหัน  
หมูที่ ๑๑

424,619

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุกสายซอยบ้าน
นายสันทิศ แยกขวา 
(กลุมบ้านนางสาวจอย 
อยูประเสริฐ) หมูที่ ๑๐

396,040

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุกสายบ้านบางตีน
เป็ด  (กลุมบ้านนาง
สาคร  สําราญรื่น)  หมู
ที่ ๑๐

85,351

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนผิวจราจร
หินคลุกสายเลียบคลอง
ตะเคียน  หมูที่ ๕

372,087

วันท่ีพิมพ์ : 21/12/2564  11:38:47 หน้า : 46/50



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนลาดยาง 
ซอยศาลาประชาคม หมู
ที่ ๕

99,688

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณทางเดิน คส,. 
เข้าหมูบ้าน  สายทาง 
(ร้านกอไผ - บ้านนาง
ม้วน บุญรอดน้อย) หมูที่ 
๙

181,871

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณองค์การบริหาร
สวนตําบลบางขันแตก 
ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองบอ  หมูที่ ๔

44,737

โครงการคายสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฯ

โครงการจ้างวิทยากร
สอนดนตรีนาฎศิลป์และ
วัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณถนนลาดยาง 
ซอยศาลาประชาคม หมู
ที่ ๕

99,688

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณทางเดิน คส,. 
เข้าหมูบ้าน  สายทาง 
(ร้านกอไผ - บ้านนาง
ม้วน บุญรอดน้อย) หมูที่ 
๙

181,871

โครงการวางทอขยาย
เขตจายนํ้าประปา 
บริเวณองค์การบริหาร
สวนตําบลบางขันแตก 
ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองบอ  หมูที่ ๔

44,737

โครงการคายสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฯ

54,250 54,250

โครงการจ้างวิทยากร
สอนดนตรีนาฎศิลป์และ
วัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน

120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการเยาวชนบางขัน
แตกอนุรักษ์และสืบสาน
ดนตรีและนาฎศิลป์ไทย

รวม 18,925,230 11,814,645 744,000 6,588,017 2,335,440 120,000 12,712,318 610,000

วันท่ีพิมพ์ : 21/12/2564  11:38:47 หน้า : 49/50



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการเยาวชนบางขัน
แตกอนุรักษ์และสืบสาน
ดนตรีและนาฎศิลป์ไทย

120,000 120,000

รวม 404,250 2,690,100 168,000 888,000 58,000,000

วันท่ีพิมพ์ : 21/12/2564  11:38:47 หน้า : 50/50


