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ส่วนที่ 1 
ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก 
อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก     

    บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปน้ี 
  1. สถำนะกำรคลัง     

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป     

      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังน้ี 

      1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 108,540,742.74 บาท     

      1.1.2 เงินสะสม จ านวน 62,956,766.29 บาท     

      1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 24,739,916.97 บาท     

      1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้
เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

    

      1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 
6 โครงการ รวม 2,404,800.00 บาท 

    

    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท       

  2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2561 ณ วันที่ 10 สิงหำคม พ.ศ.2561  

    (1) รายรับจริง จ านวน 47,752,117.31 บาท ประกอบด้วย     

      หมวดภาษีอากร จ านวน 1,746,135.00 บาท 

      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 431,057.40 บาท 

      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 491,024.59 บาท 

      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 173,405.00 บาท 

      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 38,212.00 บาท 

      หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 18,595,507.32 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 26,276,776.00 บาท 

    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท     

    (3) รายจ่ายจริง จ านวน 30,060,888.10 บาท ประกอบด้วย     

      งบกลาง จ านวน 13,856,877.00 บาท 
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      งบบุคลากร จ านวน 7,582,189.00 บาท 

      งบด าเนินงาน จ านวน 4,576,049.96 บาท 

      งบลงทุน จ านวน 276,200.00 บาท 

      งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0 บาท 

      งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,769,572.14 บาท 

    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท   

    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 410,000.00 บาท     

    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท     
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   ค ำแถลงงบประมำณ   
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

       
 

  รับจริง ปี 
2560 

ประมำณกำร ปี 
2561 

ประมำณกำร ปี 
2561 

รำยได้จัดเก็บเอง      
  หมวดภาษีอากร  1,820,000.00 1,820,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  576,000.00 576,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  580,000.00 830,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  380,000.00 380,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  120,000.00 120,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน  5,000.00 5,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง  3,481,000.00 3,731,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  หมวดภาษีจัดสรร  21,519,000.00 22,269,000.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 21,519,000.00 22,269,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  28,000,000.00 29,000,000.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  28,000,000.00 29,000,000.00 

รวม  53,000,000.00 55,000,000.00 
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 ค ำแถลงงบประมำณ 

 ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
  

รำยจ่ำย จ่ำยจริง ปี 
2560 

ประมำณกำร ปี  
2561 

ประมำณกำร ปี 
2561 

จ่ำยจำกงบประมำณ      
  งบกลาง  18,935,381.00 18,007,895.00 
  งบบุคลากร  14,080,520.00 15,937,280.00 
  งบด าเนินงาน  10,585,599.00 11,260,300.00 
  งบลงทุน  6,414,500.00 6,943,000.00 
  งบรายจ่ายอื่น  20,000.00 30,000.00 
  งบเงินอุดหนุน  2,964,000.00 2,821,525.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ  53,000,000.00 55,000,000.00 
รวม  53,000,000.00 55,000,000.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เร่ือง 

งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
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  บันทึกหลักกำรและเหตุผล   

ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

      
ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,601,880 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 390,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 7,377,200 
  แผนงานสาธารณสุข 2,357,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,267,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 698,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 588,025 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,243,000 
  แผนงานการเกษตร 240,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 230,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 18,007,895 
งบประมำณรำยจ่ำยท้ังส้ิน 55,000,000 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

       แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
      งำน งำนบริหำร

ทั่วไป 

งำนวำงแผน
สถิติและ
วิชำกำร 

งำน
บริหำรงำน

คลัง 
รวม งบ 

  
    

      
งบบุคลำกร 7,555,880 0 2,362,000 9,917,880 

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,053,880 0 0 3,053,880 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,502,000 0 2,362,000 6,864,000 
งบด ำเนินงำน 3,293,000 0 886,000 4,179,000 

    ค่าตอบแทน 288,000 0 146,000 434,000 
    ค่าใช้สอย 2,295,000 0 170,000 2,465,000 
    ค่าวัสดุ 310,000 0 550,000 860,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 400,000 0 20,000 420,000 
งบลงทุน 1,350,000 0 30,000 1,380,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 0 30,000 130,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,250,000 0 0 1,250,000 
งบรำยจ่ำยอ่ืน 0 30,000 0 30,000 

    รายจ่ายอื่น 0 30,000 0 30,000 
งบเงินอุดหนุน 95,000 0 0 95,000 

    เงินอุดหนุน 95,000 0 0 95,000 
                                             รวม 12,293,880 30,000 3,278,000 15,601,880 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
      งำน 

งำนป้องกัน
ภัยฝ่ำยพล
เรือนและ

ระงับ
อัคคีภัย 

รวม 
งบ 

  
    

        

งบด ำเนินงำน 390,000 390,000 

    ค่าใช้สอย 340,000 340,000 
    ค่าวัสดุ 50,000 50,000 
                                             รวม 390,000 390,000 
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แผนงำนกำรศึกษำ 

    งำน 
งำนบริหำร

ทั่วไป
เกี่ยวกับ
กำรศึกษำ 

งำนระดับ
ก่อนวัยเรียน

และ
ประถมศึกษำ 

งำนศึกษำไม่
ก ำหนด
ระดับ 

รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลำกร 1,192,000 1,755,400 0 2,947,400 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,192,000 1,755,400 0 2,947,400 
งบด ำเนินงำน 216,000 1,789,800 60,000 2,065,800 

    ค่าตอบแทน 76,000 60,000 0 136,000 
    ค่าใช้สอย 140,000 564,800 60,000 764,800 
    ค่าวัสดุ 0 1,165,000 0 1,165,000 
งบลงทุน 30,000 10,000 0 40,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 10,000 0 40,000 
งบเงินอุดหนุน 268,000 2,056,000 0 2,324,000 

    เงินอุดหนุน 268,000 2,056,000 0 2,324,000 
                                             รวม 1,706,000 5,611,200 60,000 7,377,200 

แผนงำนสำธำรณสุข 

           งำน 
งำนบริหำร

ทั่วไป
เกี่ยวกับ

สำธำรณสุข 

รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลำกร 1,146,000 1,146,000 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,146,000 1,146,000 
งบด ำเนินงำน 961,000 961,000 

    ค่าตอบแทน 10,000 10,000 
    ค่าใช้สอย 421,000 421,000 
    ค่าวัสดุ 530,000 530,000 

  งบลงทุน 250,000 250,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 250,000 250,000 
                                             รวม 2,357,000 2,357,000 
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แผนงำนเคหะและชุมชน 

    งำน 
งำนบริหำร

ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งำนไฟฟ้ำ
ถนน 

งำนก ำจัด
ขยะมูลฝอย

และส่ิง
ปฏิกูล 

รวม 
งบ 

  
    

      

งบบุคลำกร 1,926,000 0 0 1,926,000 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,926,000 0 0 1,926,000 
งบด ำเนินงำน 1,111,000 600,000 600,000 2,311,000 

    ค่าตอบแทน 111,000 0 0 111,000 
    ค่าใช้สอย 740,000 600,000 600,000 1,940,000 
    ค่าวัสดุ 260,000 0 0 260,000 
งบลงทุน 30,000 0 0 30,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 0 0 30,000 
                                             รวม 3,067,000 600,000 600,000 4,267,000 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

    งำน 
งำนบริหำร

ทั่วไป
เกี่ยวกับ

สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

งำนส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ควำม

เข้มแข็ง
ชุมชน 

รวม 
งบ 

  
     

      

งบด ำเนินงำน 530,000 120,000 650,000 

    ค่าใช้สอย 530,000 120,000 650,000 
งบเงินอุดหนุน 0 48,000 48,000 

    เงินอุดหนุน 0 48,000 48,000 
                                              รวม 530,000 168,000 698,000 
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แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

    งำน งำนกีฬำ
และ

นันทนำกำร 

งำนศำสนำ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 
 งบ 

  
     

      
งบด ำเนินงำน 163,500 70,000 233,500 

    ค่าใช้สอย 113,500 70,000 183,500 
     ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000 
 งบเงินอุดหนุน 66,000 288,525 354,525 

    เงินอุดหนุน 66,000 288,525 354,525 
                                             รวม 229,500 358,525 588,025 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
    งำน งำนก่อสร้ำง

โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

รวม งบ 
  
    

      
งบลงทุน 5,243,000 5,243,000 

      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 5,243,000 5,243,000 
                                             รวม 5,243,000 5,243,000 

แผนงำนกำรเกษตร 
           งำน งำนส่งเสริม

กำรเกษตร รวม งบ 
  
    

      
งบด ำเนินงำน 240,000 240,000 

      ค่าใช้สอย 240,000 240,000 
                                             รวม 240,000 240,000 
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แผนงำนกำรพำณิชย์ 

    งำน งำนกิจกำร
ประปำ 

รวม 
  งบ 

  
      

      
งบด ำเนินงำน 230,000 230,000 

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000 
      ค่าสาธารณูปโภค 180,000 180,000 
                                               รวม 230,000 230,000 

แผนงำนงบกลำง 
    งำน 

งบกลำง รวม งบ 
  
    

      
งบกลำง 18,007,895 18,007,895 

    งบกลาง 18,007,895 18,007,895 
                                             รวม 18,007,895 18,007,895 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก 
อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม  จังหวัดสมุทรสงครำม 

 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอ านาจ 

ตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่6)พ.ศ.
2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 

 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
55,000,000 บาท 

 

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 55,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้
ดังน้ี 

แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,601,880 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 390,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 7,377,200 
  แผนงานสาธารณสุข 2,357,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,267,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 698,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 588,025 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,243,000 
  แผนงานการเกษตร 240,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 230,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 18,007,895 
งบประมำณรำยจ่ำยท้ังส้ิน 55,000,000 

 
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังน้ี  

งบ ยอดรวม 

รวมรำยจ่ำย 0 
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ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี 
    
  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
           (ลงนาม).................................................. 

   
(นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช) 

   
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน

แตก 
อนุมัติ 

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

 
(นายธีระ  เหลียวสุธีร์) 

 ต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
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 รำยงำนประมำณกำรรำยรับ   
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   
 อ าเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม   

          

 รับจริง ประมำณกำร 
 ปี 2539 ปี 2561 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

หมวดภำษีอำกร          
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00 
 ภาษีบ ารุงท้องที ่  120,000.00 0.00 % 120,000.00 
 ภาษีป้าย  200,000.00 0.00 % 200,000.00 
รวมหมวดภำษีอำกร  1,820,000.00     1,820,000.00 

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต          
 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญาตการขายสรุา  0.00 0.00 % 0.00 
 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการควบคมุอาคาร  5,000.00 0.00 % 5,000.00 
 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  420,000.00 0.00 % 420,000.00 
 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

 ค่าธรรมเนียมปดิ โปรย ติดตั้งแผน่ประกาศหรือแผ่นปลิว
เพ่ือการโฆษณา 

 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบียนพาณิชย ์  1,000.00 0.00 % 1,000.00 
 ค่าธรรมเนียมก าจดัขยะมูลฝอย  0.00 0.00 % 0.00 
 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  4,000.00 0.00 % 4,000.00 
 ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมอืง 

 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

 ค่าปรับการผิดสัญญา  120,000.00 0.00 % 120,000.00 
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน 200 
ตารางเมตร 

 0.00 0.00 % 0.00 

 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  2,000.00 0.00 % 2,000.00 
 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ  1,000.00 0.00 % 1,000.00 
รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต  576,000.00     576,000.00 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน          
 ดอกเบี้ย 
 

 580,000.00 43.10 % 830,000.00 
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 รับจริง ประมำณกำร 
 ปี 2539 ปี 2561 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน  580,000.00     830,000.00 

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์          
 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์  380,000.00 0.00 % 380,000.00 
รวมหมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย ์  380,000.00     380,000.00 

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด          
 ค่าขายแบบแปลน  40,000.00 0.00 % 40,000.00 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  80,000.00 0.00 % 80,000.00 
รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด  120,000.00     120,000.00 

หมวดรำยได้จำกทุน          
 ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน  5,000.00 0.00 % 5,000.00 
รวมหมวดรำยได้จำกทุน  5,000.00     5,000.00 

หมวดภำษีจัดสรร          
 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  0.00 100.00 % 160,000.00 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ  10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้  4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  10,000.00 3,900.00 % 400,000.00 
 ภาษีสุรา  1,900,000.00 0.00 % 1,900,000.00 
 ภาษีสรรพสามิต  3,200,000.00 0.00 % 3,200,000.00 
 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยปา่ไม้  15,000.00 0.00 % 15,000.00 
 ค่าภาคหลวงแร่  100,000.00 0.00 % 100,000.00 
 ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม  92,000.00 0.00 % 92,000.00 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

 2,200,000.00 9.09 % 2,400,000.00 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล  2,000.00 0.00 % 2,000.00 
รวมหมวดภำษีจัดสรร  21,519,000.00     22,269,000.0

0 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป          
 เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

 28,000,000.00 3.57 % 29,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  28,000,000.00     29,000,000.0
0 

รวมทุกหมวด  53,000,000.00     55,000,000.0
0 
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                รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  

         
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งส้ิน  55,000,000  บำท แยกเป็น     

  
รำยได้จัดเก็บเอง   
 หมวดภำษีอำกร รวม 1,820,000 บำท   
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 1,500,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการจาก

การจัดเก็บภาษีได้จริงในปีที่ผ่านมา 
    

  ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 120,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการจาก

การจัดเก็บภาษีได้จริงในปีที่ผ่านมา 
    

  ภาษีป้าย จ านวน 200,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการจาก

การจัดเก็บภาษีได้จริงในปีที่ผ่านมา 
    

 หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต รวม 576,000 บำท   
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการจาก

การจัดเก็บภาษีได้จริงในปีที่ผ่านมา 
    

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 420,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการจาก

การจัดเก็บภาษีได้จริงในปีที่ผ่านมา 
    

  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

จ านวน 1,000 บาท   

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการจาก
การจัดเก็บภาษีได้จริงในปีที่ผ่านมา 

    

  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือ
การโฆษณา 

จ านวน 1,000 บาท   

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการจาก
การจัดเก็บภาษีได้จริงในปีที่ผ่านมา 

    

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการจาก

การจัดเก็บภาษีได้จริงในปีที่ผ่านมา 
    

  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 4,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการจาก     
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การจัดเก็บภาษีได้จริงในปีที่ผ่านมา 
  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
จ านวน 1,000 บาท   

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการจาก
การจัดเก็บภาษีได้จริงในปีที่ผ่านมา 

    

  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 120,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา      
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ 
จ านวน 20,000 บาท   

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา      
  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา     
  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 1,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา      
 หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม 830,000 บำท   
  ดอกเบี้ย จ านวน 830,000 บาท   
    ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการจาก

เงินฝากประจ าและอัตราดอกเบี้ย 
    

 หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ รวม 380,000 บำท   
  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 380,000 บาท   
    ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการจาก

การจัดเก็บค่าน้ าประปาได้จริงสูงในปีที่ผ่านมา 
    

 หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม 120,000 บำท   
  ค่าขายแบบแปลน จ านวน 40,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา      
  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 80,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา      
 หมวดรำยได้จำกทุน รวม 5,000 บำท   
  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 5,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา      
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 หมวดภำษีจัดสรร รวม 22,269,000 บำท   
  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 160,000 บาท   
    ตั้งจ่ายรายการใหม่     
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 10,000,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ

การจัดสรรเท่ากับปีทีผ่านมา 
    

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 4,000,000 บาท   
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    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรเท่ากับปีทีผ่านมา 

    

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 400,000 บาท   
    ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการจาก

การได้รับการจัดสรรในปีที่ผ่านมา 
    

  ภาษีสุรา จ านวน 1,900,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ

การจัดสรรเท่ากับปีทีผ่านมา 
    

  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 3,200,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ

การจัดสรรเท่ากับปีทีผ่านมา 
    

  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จ านวน 15,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ

การจัดสรรเท่ากับปีทีผ่านมา 
    

  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 100,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการจาก

การจัดเก็บภาษีได้จริงในปีที่ผ่านมา 
    

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 92,000 บาท   
    ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการจาก

การจัดเก็บภาษีได้จริงในปีที่ผ่านมา 
    

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 2,400,000 บาท   

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการจาก
การจัดเก็บภาษีได้จริงในปีที่ผ่านมา 

    

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 2,000 บาท   
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ

การจัดสรรเท่ากับปีทีผ่านมา 
    

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 29,000,000 บำท   
  เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
จ านวน 29,000,000 บาท   

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ
การอุดหนุนสูงกว่าในปีที่ผ่านมา 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม    จังหวัดสมุทรสงคราม 

  ประมำณกำร 

  ปี 2561 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป         

งำนบริหำรทั่วไป         

  งบบุคลำกร         

  เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)         

    เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 3.5 % 532,080 

    
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง
นายก 

42,140 8.21 % 45,600 

    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,140 8.21 % 45,600 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

86,400 5 % 90,720 

    
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2,232,000 4.83 % 2,339,880 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,916,760     3,053,880 

  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)         

    เงินเดือนพนักงาน 2,421,640 23.88 % 3,000,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 102,000 0 % 102,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 168,000 78.57 % 300,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 775,000 16.13 % 900,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 126,000 58.73 % 200,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 3,592,640     4,502,000 

รวมงบบุคลำกร 6,509,400     7,555,880 

  งบด ำเนินงำน         

  ค่ำตอบแทน         

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 100 % 30,000 

    ค่าเบี้ยประชุม 18,000 0 % 18,000 
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 100 % 50,000 
    ค่าเช่าบ้าน 120,000 25 % 150,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 33.33 % 40,000 

รวมค่ำตอบแทน 168,000     288,000 
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  ประมำณกำร 

  ปี 2561 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

  ค่ำใช้สอย         

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 320,000 -6.25 % 300,000 
    รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 50,000 0 % 50,000 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

        

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 68,520 629.71 % 500,000 
      ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 32,000 118.75 % 70,000 

      
โครงการ  อบต.บางขันแตก  เคลื่อนที่  
พบประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ  
2561 

35,040 -100 % 0 

      
โครงการ อบรมให้ความรู้กฎหมาย 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้กับ
ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป 

20,000 0 % 20,000 

      

โครงการจัดงานรัฐพิธี  เพ่ือแสดงความ
อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ภายใต้กิจกรรม
รวมพลังแห่งความภักดี 

31,548 -100 % 0 

      

โครงการจัดงานรัฐพิธีเพ่ือแสดงความ
อาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

115,000 -100 % 0 

      โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 0 100 % 100,000 

      
โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  ต าบลบางขันแตก 

0 100 % 20,000 

      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและผู้น าชุมชนต าบลบางขัน
แตก 

0 100 % 300,000 

      
โครงการเยาวชนเรียนรู้  วิถีชีวิตพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ 

0 100 % 15,000 

      
โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

0 100 % 600,000 

      
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

30,000 0 % 30,000 
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  ประมำณกำร 

  ปี 2561 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

      
โครงการอบต.บางขันแตกเคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

0 100 % 30,000 

      

โครงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบ
ถวายบังคมพระบรมศพ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

60,000 -100 % 0 

      โครงปลูกต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน 10,000 0 % 10,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 316.67 % 250,000 

รวมค่ำใช้สอย 832,108     2,295,000 

  ค่ำวัสดุ         

    วัสดุส านักงาน 47,455 -100 % 0 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 -100 % 0 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 50 % 60,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 200 % 120,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 93,000 7.53 % 100,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 100 % 30,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 -100 % 0 
    วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 5,400 -100 % 0 

รวมค่ำวัสดุ 290,855     310,000 

  ค่ำสำธำรณูปโภค         

    ค่าไฟฟ้า 240,000 4.17 % 250,000 
    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 35,000 0 % 35,000 
    ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000 0 % 25,000 
    ค่าบริการไปรษณีย์ 8,000 -100 % 0 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 81,480 10.46 % 90,000 

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 389,480     400,000 

รวมงบด ำเนินงำน 1,680,443     3,293,000 

  งบลงทุน         

  ค่ำครุภัณฑ ์         

    ครุภัณฑ์ส านักงาน         
      โครงการจัดซื้อเคร่่ืองปรับอากาศ 47,000 -100 % 0 

      
จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก  
จ านวน  2 ตู้ 8,400 -100 % 0 

      จัดซื้อโต้ะท างาน 44,000 -100 % 0 
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  ประมำณกำร 

  ปี 2561 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

      
จัดซื้อโต๊ะท างาน  พร้อมเก้าอ้ี  จ านวน  
2 ชุด 

24,000 -100 % 0 

      จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 8,500 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ         
      จัดซื้อเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง 0 0 % 0 
      จัดซื้อเคร่ืองเสียงส าหรับห้องประชุม 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         
      จัดซื้อเคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น 26,000 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         

      
โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงานส านักงาน 

67,000 -100 % 0 

      โครงการจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 16,700 -100 % 0 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 100 % 100,000 

รวมค่ำครุภัณฑ์ 241,600     100,000 

  ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง         

    ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก         
      โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน 380,000 -100 % 0 
      โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 0 100 % 450,000 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ         
      โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 0 100 % 800,000 

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง         

      
โครงการซ่อมแซมป้ายหมู่บ้านฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 

129,000 -100 % 0 

รวมค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 509,000     1,250,000 

รวมงบลงทุน 750,600     1,350,000 

  งบรำยจ่ำยอ่ืน         

  รำยจ่ำยอ่ืน         

    รายจ่ายอื่น 20,000 -100 % 0 
รวมรำยจ่ำยอ่ืน 20,000     0 

รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน 20,000     0 

  งบเงินอุดหนุน         

  เงินอุดหนุน         

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000 0 % 25,000 
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 70,000 0 % 70,000 
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  ประมำณกำร 

  ปี 2561 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

รวมเงินอุดหนุน 95,000     95,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 95,000     95,000 

รวมงำนบริหำรทั่วไป 9,055,443     12,293,880 

งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร         

  งบรำยจ่ำยอ่ืน         

  รำยจ่ำยอ่ืน         

    รายจ่ายอื่น 0 100 % 30,000 
รวมรำยจ่ำยอ่ืน 0     30,000 

รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน 0     30,000 

รวมงำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร 0     30,000 

งำนบริหำรงำนคลัง         

  งบบุคลำกร         

  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)         

    เงินเดือนพนักงาน 672,520 140.89 % 1,620,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 36,000 66.67 % 60,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 262,400 109.6 % 550,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 72,000 25 % 90,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,084,920     2,362,000 

รวมงบบุคลำกร 1,084,920     2,362,000 

  งบด ำเนินงำน         

  ค่ำตอบแทน         

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 100 % 50,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 400 % 50,000 
    ค่าเช่าบ้าน 0 100 % 36,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 0 % 10,000 

รวมค่ำตอบแทน 20,000     146,000 

  ค่ำใช้สอย         

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 -50 % 50,000 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

        

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 46,000 95.65 % 90,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 0 % 30,000 

รวมค่ำใช้สอย 176,000     170,000 
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  ประมำณกำร 

  ปี 2561 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

  ค่ำวัสดุ         

    วัสดุส านักงาน 149,056 101.27 % 300,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 175,000 42.86 % 250,000 

รวมค่ำวัสดุ 324,056     550,000 

  ค่ำสำธำรณูปโภค         

    ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 100 % 20,000 
รวมค่ำสำธำรณูปโภค 10,000     20,000 

รวมงบด ำเนินงำน 530,056     886,000 

  งบลงทุน         

  ค่ำครุภัณฑ ์         

    ครุภัณฑ์ส านักงาน         
      จัดซื้อช้ันเก็บแฟ้ม 7,980 -100 % 0 

      
จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก  
จ านวน  4 ตู้ 16,800 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         
      จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 38,000 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่         
      จัดซื้อกล้องถ่ายภาพน่ิง 14,000 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         
      จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 16,700 -100 % 0 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 100 % 30,000 

รวมค่ำครุภัณฑ์ 93,480     30,000 

รวมงบลงทุน 93,480     30,000 

รวมงำนบริหำรงำนคลัง 1,708,456     3,278,000 

รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 10,763,899     15,601,880 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน         

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย         

  งบด ำเนินงำน         

  ค่ำใช้สอย         

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

        

      
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ
ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 

30,000 -100 % 0 

      
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ
ประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 

30,000 -100 % 0 
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โครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล 

0 100 % 30,000 

      
โครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 0 100 % 30,000 

      
โครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 100 % 30,000 

      
โครงการฝึกอบรม การป้องกัน บรรเทา
สาธารณภัย และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
ในพ้ืนที่ ต าบลบางขันแตก 

0 100 % 20,000 

      
โครงฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพ่ิม
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

0 100 % 230,000 

รวมค่ำใช้สอย 60,000     340,000 

  ค่ำวัสดุ         

    วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 100 % 50,000 
    วัสดุอื่น 20,000 -100 % 0 

รวมค่ำวัสดุ 20,000     50,000 

รวมงบด ำเนินงำน 80,000     390,000 

  งบลงทุน         

  ค่ำครุภัณฑ ์         

    ครุภัณฑ์อ่ืน         
      โครงการติดตั้งกระจกโค้ง 154,000 -100 % 0 

      
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
พร้อมป้ายเตือน 

440,000 -100 % 0 

รวมค่ำครุภัณฑ์ 594,000     0 

รวมงบลงทุน 594,000     0 

รวมงำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 674,000     390,000 

รวมแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 674,000     390,000 

แผนงำนกำรศึกษำ         

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ         

  งบบุคลำกร         

  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)         

    เงินเดือนพนักงาน 0 100 % 500,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 7,000 500 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 448,960 44.78 % 650,000 
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    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 44,000 -100 % 0 
รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 499,960     1,192,000 

รวมงบบุคลำกร 499,960     1,192,000 

  งบด ำเนินงำน         

  ค่ำตอบแทน         

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 100 % 10,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 100 % 10,000 
    ค่าเช่าบ้าน 0 100 % 36,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 100 % 20,000 

รวมค่ำตอบแทน 0     76,000 

  ค่ำใช้สอย         

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 0 % 20,000 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

        

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 200 % 60,000 

      

โครงการทัศนศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูและคณะกรรมการพัมนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด  อบต.บางขัน
แตก 

0 100 % 50,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 0 % 10,000 
รวมค่ำใช้สอย 50,000     140,000 

  ค่ำวัสดุ         

    วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 -100 % 0 
รวมค่ำวัสดุ 40,000     0 

รวมงบด ำเนินงำน 90,000     216,000 

  งบลงทุน         

  ค่ำครุภัณฑ ์         

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         
      จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 15,400 -100 % 0 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 100 % 30,000 

รวมค่ำครุภัณฑ์ 15,400     30,000 

รวมงบลงทุน 15,400     30,000 

  งบเงินอุดหนุน         

  เงินอุดหนุน         
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    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 228,000 17.54 % 268,000 
รวมเงินอุดหนุน 228,000     268,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 228,000     268,000 

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 833,360     1,706,000 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ         

  งบบุคลำกร         

  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)         

    เงินเดือนพนักงาน 1,005,400 1.99 % 1,025,400 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 100 % 650,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 100 % 80,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,005,400     1,755,400 

รวมงบบุคลำกร 1,005,400     1,755,400 

  งบด ำเนินงำน         

  ค่ำตอบแทน         

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 100 % 20,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 0 % 40,000 
รวมค่ำตอบแทน 40,000     60,000 

  ค่ำใช้สอย         

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000 0 % 30,000 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

        

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 91,600 -100 % 0 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 481,000 7.03 % 514,800 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 0 % 20,000 
รวมค่ำใช้สอย 622,600     564,800 

  ค่ำวัสดุ         

    ค่าอาหารเสริม (นม) 1,126,726 0.73 % 1,135,000 
    วัสดุการศึกษา 161,500 -81.42 % 30,000 

รวมค่ำวัสดุ 1,288,226     1,165,000 

รวมงบด ำเนินงำน 1,950,826     1,789,800 

  งบลงทุน         

  ค่ำครุภัณฑ ์         

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 100 % 10,000 
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รวมค่ำครุภัณฑ์ 0     10,000 

รวมงบลงทุน 0     10,000 

  งบเงินอุดหนุน         

  เงินอุดหนุน         

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,006,000 2.49 % 2,056,000 
รวมเงินอุดหนุน 2,006,000     2,056,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 2,006,000     2,056,000 

รวมงำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 4,962,226     5,611,200 

งำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ         

  งบด ำเนินงำน         

  ค่ำใช้สอย         

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

        

      
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ประดิษฐ์ "จั่น"  ก าจัดกระรอก 

0 100 % 30,000 

      
โครงการสืบสานศิลปะ  ดนตรีไทยและ
นาฏศิลป์ 0 100 % 30,000 

รวมค่ำใช้สอย 0     60,000 

รวมงบด ำเนินงำน 0     60,000 

รวมงำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ 0     60,000 

รวมแผนงำนกำรศึกษำ 5,795,586     7,377,200 

แผนงำนสำธำรณสุข         

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข         

  งบบุคลำกร         

  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)         

    เงินเดือนพนักงาน 0 100 % 400,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 100 % 24,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 0 100 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 470,000 29.79 % 610,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,000 29.63 % 70,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 524,000     1,146,000 

รวมงบบุคลำกร 524,000     1,146,000 

  งบด ำเนินงำน         

  
ค่ำตอบแทน 
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 100 % 10,000 

รวมค่ำตอบแทน 0     10,000 

  ค่ำใช้สอย         

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 100 % 90,000 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

        

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 752 1,229.79 % 10,000 

      
โครงการ ร่วมแรง  ร่วมใจ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 100 % 20,000 

      
โครงการบางขันแตก  ร่วมใจ ลด - คัด - 
แยกขยะ 

0 100 % 20,000 

      
โครงการบางขันแตก  รวมใจภักดิ์  รัก
สามัคคี  ท าความดีถวายพ่อหลวง 113,000 -100 % 0 

      
โครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์ รัก
สามัคคี 

0 100 % 120,000 

      
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
จากยุงลาย 

0 100 % 50,000 

      
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 0 100 % 50,000 

      
โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการก าจัด
น้ าเสียของสถานประกอบการ 

6,000 0 % 6,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 55,000 0 % 55,000 
รวมค่ำใช้สอย 174,752     421,000 

  ค่ำวัสดุ         

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 110,000 109.09 % 230,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 150,000 0 % 150,000 
    วัสดุอื่น 100,000 0 % 100,000 

รวมค่ำวัสดุ 410,000     530,000 

รวมงบด ำเนินงำน 584,752     961,000 

  งบลงทุน         

  ค่ำครุภัณฑ ์         

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 100 % 250,000 
รวมค่ำครุภัณฑ์ 0     250,000 
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รวมงบลงทุน 0     250,000 

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 1,108,752     2,357,000 

รวมแผนงำนสำธำรณสุข 1,108,752     2,357,000 

แผนงำนเคหะและชุมชน         

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         

  งบบุคลำกร         

  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)         

    เงินเดือนพนักงาน 606,600 81.34 % 1,100,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000 33.33 % 24,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 226,720 186.7 % 650,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,000 103.7 % 110,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 947,320     1,926,000 

รวมงบบุคลำกร 947,320     1,926,000 

  งบด ำเนินงำน         

  ค่ำตอบแทน         

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

50,000 -40 % 30,000 

    ค่าเบี้ยประชุม 0 100 % 10,000 
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 100 % 10,000 
    ค่าเช่าบ้าน 36,000 0 % 36,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 0 % 25,000 

รวมค่ำตอบแทน 111,000     111,000 

  ค่ำใช้สอย         

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 40,000 0 % 40,000 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

        

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 500 % 120,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 989,593 -41.39 % 580,000 

รวมค่ำใช้สอย 1,049,593     740,000 

  ค่ำวัสดุ         

    วัสดุส านักงาน 13,489 -100 % 0 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 0 % 150,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 8,000 -100 % 0 
    วัสดุก่อสร้าง 200,000 -75 % 50,000 
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    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 -100 % 0 

รวมค่ำวัสดุ 461,489     260,000 

รวมงบด ำเนินงำน 1,622,082     1,111,000 

  งบลงทุน         

  ค่ำครุภัณฑ ์         

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         
      จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 38,000 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง         

      
ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 
Slump Test 

7,000 -100 % 0 

      แบบหล่อตัวอย่าง (Molds) 14,000 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์ส ารวจ         

      
กล้องวัดมุมชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 
ฟิลิปดา 97,000 -100 % 0 

      เคร่ืองวัดระยะเลเซอร์ 35,000 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         
      เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 9,600 -100 % 0 

      
โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน 

30,000 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 100 % 30,000 
รวมค่ำครุภัณฑ์ 230,600     30,000 

  ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง         

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ         
      ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 % 0 

      
ซ่อมและปรับปรุงเสียงตามสายในเขต
อบต. 0 0 % 0 

      ปรับปรุงซ่อมแซมส านักงาน 0 0 % 0 
รวมค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 0     0 

รวมงบลงทุน 230,600     30,000 

  งบเงินอุดหนุน         

  เงินอุดหนุน         

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 38,000 -100 % 0 
รวมเงินอุดหนุน 38,000     0 
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  ประมำณกำร 

  ปี 2561 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

รวมงบเงินอุดหนุน 38,000     0 

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,838,002     3,067,000 

งำนไฟฟ้ำถนน         

  งบด ำเนินงำน         

  ค่ำใช้สอย         

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 100 % 600,000 
รวมค่ำใช้สอย 0     600,000 

รวมงบด ำเนินงำน 0     600,000 

  งบลงทุน         

  ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง         

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ         

      
ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกซอยวัด
นางพิมพ์ สะพาแค 

0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  สายบ้านดอนจั่น - คลอง
โคน 

0 0 % 0 

รวมค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 0     0 

รวมงบลงทุน 0     0 

  งบเงินอุดหนุน         

  เงินอุดหนุน         

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,259,552 -100 % 0 
รวมเงินอุดหนุน 2,259,552     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 2,259,552     0 

รวมงำนไฟฟ้ำถนน 2,259,552     600,000 

งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล         

  งบด ำเนินงำน         

  ค่ำใช้สอย         

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 600,000 0 % 600,000 
รวมค่ำใช้สอย 600,000     600,000 

รวมงบด ำเนินงำน 600,000     600,000 

รวมงำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 600,000     600,000 

รวมแผนงำนเคหะและชุมชน 5,697,554     4,267,000 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน         

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน         

  งบด ำเนินงำน         
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  ประมำณกำร 

  ปี 2561 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

  ค่ำใช้สอย         

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

        

      โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 30,000 -100 % 0 

      
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น  เพ่ือ
จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2561-2563) 

18,420 -100 % 0 

      
โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม  คืนสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติ 14,188 604.82 % 100,000 

      

โครงการฝึกอบรม  การส่งเสริมศีลธรรม  
คุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  และ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก 

200,000 0 % 200,000 

      
โครงการฝึกอบรม  ส่งเสริมทักษะ ฝึก
อาชีพ  สร้างรายได้แก่ชุมชน 

60,000 -16.67 % 50,000 

      
โครงการส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

60,000 -16.67 % 50,000 

      
โครงการส่งเสริม สนับสนุน  การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

100,000 -50 % 50,000 

      
โครงการสร้างพลเมืองดี  ตามวิถี
ประชาธิปไตย 

50,000 0 % 50,000 

      
โครงการอบรมผู้น าชุมชน ประชาชนใน
การจัดท าแผน 

0 100 % 30,000 

รวมค่ำใช้สอย 532,608     530,000 

รวมงบด ำเนินงำน 532,608     530,000 

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 

532,608     530,000 

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน         

  งบด ำเนินงำน         

  ค่ำใช้สอย         

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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โครงการคืนชีวิตและอนุรักษ์สัตว์น้ า  
สร้างสมดุลแก่ธรรมชาติ 0 100 % 15,000 

      
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
พระราชทาน 

20,000 -100 % 0 

      
โครงการปลูกดอกดาวเรือง  เพ่ือ
เทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช 

60,000 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรม  ส่งเสริมทักษะการฝึก
อาชีพ 

0 100 % 15,000 

      
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ประชาคม และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

0 100 % 15,000 

      
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 

0 100 % 15,000 

      
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

0 100 % 15,000 

      
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางการ
เมือง  การเลือกตั้ง 0 100 % 15,000 

      โครงการอบรมศีลธรรมและคุณธรรม 0 100 % 15,000 

      
โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 0 100 % 15,000 

รวมค่ำใช้สอย 80,000     120,000 

รวมงบด ำเนินงำน 80,000     120,000 

  งบเงินอุดหนุน         

  เงินอุดหนุน         

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 168,000 -71.43 % 48,000 
รวมเงินอุดหนุน 168,000     48,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 168,000     48,000 

รวมงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 248,000     168,000 

รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 780,608     698,000 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร         

งำนกีฬำและนันทนำกำร         

  งบด ำเนินงำน         

  
ค่ำใช้สอย 
 

        



36 

 

  ประมำณกำร 

  ปี 2561 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

        

      โครงการแข่งขันกีฬา 0 100 % 53,500 
      โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดบ่วง 20,000 0 % 20,000 

      
โครงการสอนฟุตบอล (หลักสูตรฟุตบอล
ขั้นพ้ืนฐาน)  ‘บางขันแตกเอฟซี อะคาเด
มี’่ 

0 100 % 40,000 

รวมค่ำใช้สอย 20,000     113,500 

  ค่ำวัสดุ         

    วัสดุกีฬา 30,000 66.67 % 50,000 
รวมค่ำวัสดุ 30,000     50,000 

รวมงบด ำเนินงำน 50,000     163,500 

  งบเงินอุดหนุน         

  เงินอุดหนุน         

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 60,000 10 % 66,000 
รวมเงินอุดหนุน 60,000     66,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000     66,000 

รวมงำนกีฬำและนันทนำกำร 110,000     229,500 

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น         

  งบด ำเนินงำน         

  ค่ำใช้สอย         

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

        

      
โครงการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  12  
สิงหาคม  2561 

25,000 -100 % 0 

      
โครงการประเพณีลอยกระทงสายกาบ
กล้วย  เมืองแม่กลอง 10,000 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริม  สนับสนุนและอนุรักษ์
ว่าวไทย 

30,000 0 % 30,000 

      
โครงการสืบสานประเพณี  แห่เทียน
พรรษา 10,000 0 % 10,000 

      
โครงการสืบสานประเพณีชักพระ  
ทอดผ้าป่า  และแข่งขันเรือพาย 
 

20,000 0 % 20,000 
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โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  
และวันผู้สูงอายุ 0 100 % 10,000 

รวมค่ำใช้สอย 95,000     70,000 

รวมงบด ำเนินงำน 95,000     70,000 

  งบเงินอุดหนุน         

  เงินอุดหนุน         

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 313,000 -7.82 % 288,525 
รวมเงินอุดหนุน 313,000     288,525 

รวมงบเงินอุดหนุน 313,000     288,525 

รวมงำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 408,000     358,525 

รวมแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 518,000     588,025 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ         

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน         

  งบลงทุน         

  ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง         

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค         

      
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่10 

0 100 % 475,000 

      ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 0 100 % 1,177,000 
      ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 7 0 100 % 1,431,000 

      
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต  หมู่ที่ 1 

403,000 -100 % 0 

      
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต  หมู่ที่ 12 

0 100 % 1,030,000 

      
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต  หมู่ที่ 4 

0 100 % 1,130,000 

      

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร  คสล.  
สายวัดศรีสุวรรณคงคารามถึงคลอง
ตะเคียน  เชื่อมต่อเส้นทางหน้าบริษัทไท
ลักซ ์ และบ้านนางย้อย  แสงสุวรรณ  
พร้อมสะพานท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ที่  6  
ต าบลบางขันแตก 

2,670,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 
 
 

680,000 -100 % 0 
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โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  
สายหมู่ที่  2  เชื่อมหมู่ที่  3  ต าบลบาง
ขันแตก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

2,626,200 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 
หมู่ที่ 5 436,000 -100 % 0 

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง         

      
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5   

1,590,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 

638,000 -100 % 0 

รวมค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 9,043,200     5,243,000 

รวมงบลงทุน 9,043,200     5,243,000 

รวมงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 9,043,200     5,243,000 

รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 9,043,200     5,243,000 

แผนงำนกำรเกษตร         

งำนส่งเสริมกำรเกษตร         

  งบด ำเนินงำน         

  ค่ำใช้สอย         

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

        

      
โครงการก าจัดกระรอกในสวนผลไม้ของ
เกษตรกรต าบลบางขันแตก 

90,000 0 % 90,000 

      
โครงการป้องกันและก าจัดแมลงด า
หนามมะพร้าว  โดยใช้แตนเบียน  อะซี
โคเดส 

50,000 0 % 50,000 

      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลบางขันแตก 

100,000 0 % 100,000 

รวมค่ำใช้สอย 240,000     240,000 

รวมงบด ำเนินงำน 240,000     240,000 

  งบลงทุน         

  ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง         
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    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค         

      
โครงการขุดลอกคลองภายในต าบลบาง
ขันแตก 

307,000 -100 % 0 

รวมค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 307,000     0 

รวมงบลงทุน 307,000     0 

รวมงำนส่งเสริมกำรเกษตร 547,000     240,000 

รวมแผนงำนกำรเกษตร 547,000     240,000 

แผนงำนกำรพำณิชย์         

งำนกิจกำรประปำ         

  งบด ำเนินงำน         

  ค่ำวัสดุ         

    วัสดุอื่น 0 100 % 50,000 
รวมค่ำวัสดุ 0     50,000 

  ค่ำสำธำรณูปโภค         

    ค่าไฟฟ้า 180,000 0 % 180,000 
รวมค่ำสำธำรณูปโภค 180,000     180,000 

รวมงบด ำเนินงำน 180,000     230,000 

  งบลงทุน         

  ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง         

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค         
      โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 4 957,000 -100 % 0 
      โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 410,000 -100 % 0 

รวมค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 1,367,000     0 

รวมงบลงทุน 1,367,000     0 

รวมงำนกิจกำรประปำ 1,547,000     230,000 

รวมแผนงำนกำรพำณิชย์ 1,547,000     230,000 

แผนงำนงบกลำง         

งบกลำง         

  งบกลำง         

  งบกลำง         

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 165,000 0 % 165,000 
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,273,220 8.66 % 14,422,800 
    เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,933,200 16.89 % 2,259,800 
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000 0 % 84,000 
    ส ารองจ่าย 359,756 -67.67 % 116,295 
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  ประมำณกำร 

  ปี 2561 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 459,225 52.43 % 700,000 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 250,000 4 % 260,000 

รวมงบกลำง 16,524,401     18,007,895 

รวมงบกลำง 16,524,401     18,007,895 

รวมงบกลำง 16,524,401     18,007,895 

รวมแผนงำนงบกลำง 16,524,401     18,007,895 

รวมทุกแผนงำน 53,000,000     55,000,000 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
อ าเภอ เมืองสมุทรสงคราม   จังหวัดสมุทรสงคราม 

        

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 55,000,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
งำนบริหำรทั่วไป รวม 12,293,880 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 7,555,880 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) รวม 3,053,880 บำท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 532,080 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
อัตราค่าตอบแทน เดือน
ละ 21,120 บาท จ านวน 12 เดือน  
ค่าตอบแทนรายเดือนของรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตกจ านวน 2 คน อัตราค่าตอบแทน เดือน
ละ 11,610 บาท จ านวน 12 เดือน      

      

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกเป็น
เงิน 1,900 บาท จ านวน 12 เดือน  
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก  จ านวน 2 คน เป็น
เงิน 950 บาท จ านวน 12 เดือน 

      

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตก เป็น
เงิน 1,900 บาท จ านวน 12 เดือน  
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก จ านวน 2 คน เป็น
เงิน 950 บาท จ านวน 12 เดือน 

      

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 90,720 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อัตราค่าตอบแทน เดือน       
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ละ 7,560 บาท จ านวน 12 เดือน 

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,339,880 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคล ดังต่อไปน้ี 
1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. จ านวน 1 คน  
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. จ านวน 1 คน  
3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จ านวน 1 คน  
4. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จ านวน 22 คน 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 4,502,000 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และจ่ายเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 8 อัตรา และท่ีเพ่ิมเติม
ตามแผนอัตราก าลังสามปี(พ.ศ.2561-2563) 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต.) 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นัก
บริหารงาน อบต.) 
3. หัวหน้าส านักปลัด  
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นิติกร 
6. นักพัฒนาชุมชน 
7. ทรัพยากรบุคคล 
8. เจ้าพนักงานธุรการ 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 102,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานอบต. ตามท่ี

ระเบียบก าหนด 
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ของพนักงานส่วนต าบลที่
ควรได้รับ  ตามท่ีระเบียบก าหนด จ านวน 3 อัตรา 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต.) 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นัก
บริหารงาน อบต.) 
3. หัวหน้าส านักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 900,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป จ านวน 7 อัตราและที่เพ่ิมเติมตามแผน
อัตราก าลังสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
1. ผู้ช่วยพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
2. คนสวน จ านวน 1 อัตรา 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา 
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4. คนงานทั่วไป จ านวน 4 อัตรา 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 200,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตาม

ภารกิจ เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพ ฯลฯ 
      

  
งบด ำเนินงำน รวม 3,293,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 288,000 บำท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ค่าจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ ค่าตอบแทนอปพร.คณะกรรมการสอบสวน เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 

      

   
ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 18,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง       

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 150,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิ

ได้รับตามระเบียบทางราชการ 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน

ส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
      

   
ค่ำใช้สอย รวม 2,295,000 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้าย
ประกาศ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าลงทะเบียนในการอบรม
โครงการต่าง ๆ ค่าจ้างเข้าปกจัดท ารูปเล่มผลงาน แผ่น
พับ ใบปลิว ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปรับปรุง
การจัดท าเวปไซต์ ของ อบต.  ค่า
วารสาร หนังสือพิมพ์ ปฏิทิน หนังสือและแบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายส าหรับการท า
ประกันภัยรถยนต์ราชการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 –

      



44 

 

 2564)  หน้า 104 ล าดับที่  17 

   
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  1.เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลและ
บุคคลที่เข้ามาตรวจงาน นิเทศงานหรือเยี่ยมชม ทัศน
ศึกษาดูงาน หรือมาด าเนินการอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์
แก่ อบต. และอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่
ต าบล จ านวน 30,000 บาท  
2.ค่าเลี้ยงรับรอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภา อบต.ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมายและ
ระเบียบ ฯลฯ จ านวน 20,000 บาท 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรม  สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. อปพร. ฯลฯ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ส าหรับค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ค่าจ้างท าซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ หรือส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ ตาม
วาระ และโอกาสที่จ าเป็น  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า  101 ล าดับที่  1 

      

    
โครงการ อบรมให้ความรู้กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ ให้กับผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมให้ความรู้
กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้กับผู้น า
ชุมชน และประชาชนทั่วไป เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 101 ล าดับที่  3 

      

    
โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ผล
การด าเนินงานของหน่วยงาน ฯลฯ  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   
หน้า  102  ล าดับที่  9 
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โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  ต าบลบาง
ขันแตก 

จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว  ต าบลบางขันแตก  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า  102  ล าดับที่  9 

      

    

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้น าชุมชนต าบลบาง
ขันแตก 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้น า
ชุม ผู้สูงอายุ ฯลฯ เช่น  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าท่ี
พัก  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าของที่ระลึก  ค่าาตอบแทน
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง  ตามหลักสูตร
ตา่ง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกจัดเอง หรือ
จัดโดยหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า  103  ล าดับ
ที ่ 11 

      

    
โครงการเยาวชนเรียนรู้  วิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินการ ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนโครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า111 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก 

จ านวน 600,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล กรณีครบวาระ แทนต าแหน่ง
ว่าง ยุบสภา และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้า 101ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินการ  ส่งเสริมหรือ

สนับสนุนโครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  เช่น  ค่าป้าย
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ประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าตอบแทนวิทยากร  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า80 ล าดับที่ 2 

    
โครงการอบต.บางขันแตกเคลื่อนที่พบประชาชน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โครงการอบต.บางขัน
แตกเคลื่อนที่พบประชาชน  เช่น  ค่าเช่าเวที  ค่าเช่า
เคร่ืองเสียง  ค่าเช่าเต้นท์  ค่าเช่าโต๊ะ  ค่าเช่า
เก้าอ้ี  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 111  ล าดับที่ 1 

      

    
โครงปลูกต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการปลูกต้นไม้ ถวายแม่
ของแผ่นดิน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เคร่ืองดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า  96  ล าดับที่  1 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาซ่อมแซมรักษา
ทรัพย์สินของ อบต.   ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) หน้า 103ล าดับที่ 12 

      

   
ค่ำวัสดุ รวม 310,000 บำท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาล้างจาน ไม้

กวาด กระดาษช าระ ชุดถ้วยกาแฟ ถุงขยะ ไม้ถู
พ้ืน ผงซักฟอก สบู ่แปรงขัดห้องน้ า ฯลฯ   

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(รถยนต์ส่วนกลาง และ รถจักยานยนต์ส่วนกลางส าหรับ
ส านักปลัดและกองคลัง) เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก  ยาง
ใน ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้อง   

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่น รถยนต์

ส่วนกลาง และรถจักรยานยนต์ส าหรับส านักปลัดและกอง
คลัง ฯลฯ  

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แผ่น

ป้าย โปสเตอร์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ธงชาติ ธงเฉลิม
พระเกียรติ ผ้า ค่าล้างอัด ขยายรูปถ่ายต่าง ๆ ฯลฯ   

      

   
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 400,000 บำท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 250,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วน

ต าบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ   
      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 35,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล

บางขันแตก ศูนย์พัฒนาเด็ก ฯลฯ 
      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน
แตก ศูนย์พัฒนาเด็ก ฯลฯ 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น ค่า
โทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการบริการ
อินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตก ศูนย์พัฒนาเด็ก ฯลฯปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 101 ล าดับที่
4 

      

  
งบลงทุน รวม 1,350,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 100,000 บำท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาซ่อมแซม รักษา
ทรัพย์สินของอบต.ปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้า103ล าดับที่  12 

      

   
ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง รวม 1,250,000 บำท 

   
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก       

    
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ จ านวน 450,000 บาท 

      

  เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมอาคาร ส านักงาน (อาคาร
อเนกประสงค์) อบต.บางขันแตก ขนาด
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 25.00 หลัง จ านวน 1 หลัง ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน
แตก เลขที่  5/2561 

      

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
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โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ จ านวน 800,000 บาท 

      

  เพ่ือก่อสร้างที่จอดรถส าหรับประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ ขนาด
กว้าง 5.75 เมตร ยาว 20.00 เมตร จ านวน 1 หลัง  
และขนาดกว้าง 5.75 เมตร ยาว 10.00 เมตร  
จ านวน 1 หลัง ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน
แตก เลขที่ 4/2561 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 95,000 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 95,000 บำท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 25,000 บาท 

      

  อุดหนุน อบต.บ้านปรก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ  ตามหนังสืออ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม  ที ่ สส  71802/ว.43  ลง
วันที่  19  กรกฎาคม  2561  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 119 ล าดับที่  1 

      

   
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 70,000 บาท 

      

  1.  อุดหนุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ านวน 50,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนมูลนิธิอุทยาน ร.2 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)หน้า115ล าดับที่1 
2.  อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรสงคราม จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรสงคราม ตามหนังสืออ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม  ที ่สส 0023.6/ว634  ลง
วันที่  22 มิถุนายน 2561 
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า
115ล าดับที่  2 

      

 
งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร รวม 30,000 บำท 

  
งบรำยจ่ำยอ่ืน รวม 30,000 บำท 

   
รำยจ่ำยอ่ืน รวม 30,000 บำท 

   
รายจ่ายอื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่
เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับหน่วยงานหรือ
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สถาบันที่เป็นกลางในการส ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า103ล าดับที่  13 

 
งำนบริหำรงำนคลัง รวม 3,278,000 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 2,362,000 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 2,362,000 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,620,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี จ านวน  5 อัตราและที่เพ่ิมเติมตามแผน
อัตราก าลังสามปี(พ.ศ.2561-2563) 
1. ผู้อ านวยการกองคลัง 
2.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตามท่ี

ทางราชการก าหนด 
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ของพนักงานส่วน

ต าบล จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ  
1. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 550,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 3 อัตรา และที่เพ่ิมเติมตามแผน
อัตราก าลังสามปี(พ.ศ.2561-2563)พนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
1. คนงานทั่วไป 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 90,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตาม

ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว 

      

  
งบด ำเนินงำน รวม 886,000 บำท 
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ค่ำตอบแทน รวม 146,000 บำท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง       

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิ

ได้รับตามระเบียบทางราชการ 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงาน

ส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
      

   
ค่ำใช้สอย รวม 170,000 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

บริการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ตา่ง ๆ ส าหรับการอบรมหรือสัมมนา ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 90,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ฯลฯ 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาซ่อมแซมรักษา

ทรัพย์สินของ อบต.ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ        

   
ค่ำวัสดุ รวม 550,000 บำท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ ตา่ง ๆเช่น กระดาษ  แฟ้ม ดินสอ ปากกา  
ซองเอกสาร เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ และ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 250,000 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ

คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอ่ืนๆ ฯลฯ ที่
เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

      

   
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 20,000 บำท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข เช่น ค่าฝากส่ง

ไปรษณีย์ โทรเลข  ค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

  
งบลงทุน รวม 30,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 30,000 บำท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาซ่อมแซมรักษา
ทรัพย์สินของ 
อบต.ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 103 ล าดับ
ที ่12 

      

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 390,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 390,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 340,000 บำท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุด
บริการประชาชน ช่วงเทศกาลเช่น ค่าเช่า
เต้นท์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร  ค่าไฟฟ้า  ค่าจัดสถานที่ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่
เก่ียวข้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้า 88ล าดับที่ 9 

      

    
โครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุด
บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่  เช่น ค่าเช่า
เต้นท์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร  ค่าไฟฟ้า  ค่าจัดสถานที่ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่
เก่ียวข้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้า 87 ล าดับที่  2 

      

    
โครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

จ านวน 30,000 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุด
บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์  เช่น ค่าเช่า
เต้นท์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร   ค่าไฟฟ้า ค่าจัดสถานที่ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ที่
เก่ียวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้า  87  ล าดับที่  3 

      

    
โครงการฝึกอบรม การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นในพ้ืนที่ ต าบลบางขันแตก 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนและเยาวชนใน
พ้ืนที่ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   
หน้า  88 ล าดับที่  4 

      

    
โครงฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

จ านวน 230,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนความรู้
ให้แก่ อปพร.ในพื้นที่ เช่น ค่าป้าย
โครงการ แฟ้ม สมุด ปากกา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุแต่งกาย ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ
พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้า 87ล าดับที่  1 

      

   
ค่ำวัสดุ รวม 50,000 บำท 

   
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิ่งเช่นสารเคมี ถัง

ดังเพลิง เป็นต้น   
      

แผนงำนกำรศึกษำ 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ รวม 1,706,000 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 1,192,000 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,192,000 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี พนักงานส่วนต าบล  
จ านวน 2 อัตราและที่เพ่ิมเติมตามแผนอัตราก าลังสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) 
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1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
2. นักวิชาการศึกษา 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ของพนักงานส่วน

ต าบล จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ  ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 650,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 4 ต าแหน่ง       

  
งบด ำเนินงำน รวม 216,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 76,000 บำท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่ อปท. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง       

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิ

ได้รับตามระเบียบทางราชการ 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงาน

ส่วนต าบล พนักงานครู ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของ
ทางราชการ 

      

   
ค่ำใช้สอย รวม 140,000 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ตา่ง ๆ ส าหรับการอบรมหรือสัมมนา ค่าจ้างเหมา
บริการ ฯลฯปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้า 105ล าดับที่ 1 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง       
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โครงการทัศนศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและ
คณะกรรมการพัมนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด  อบต.บางขัน
แตก 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาดูงาน  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพครูและคณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด้่กเล็ก  สังกัด  อบต.บางขันแตก  เช่น  ค่าเช่าเหมารถ
พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าของที่ระลึก  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์การ
ฝึกอบรม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   
หน้า  105  ล าดับที่  1 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาซ่อมแซมรักษา
ทรัพย์สินของ อบต. ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 –
 2564) หน้า  105  ล าดับที่  3 

      

  
งบลงทุน รวม 30,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 30,000 บำท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาซ่อมแซมรักษา
ทรัพย์สินของ อบต. ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้า 105 ล าดับที่ 4 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 268,000 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 268,000 บำท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 268,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียน  
ตามหนังสือโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคา
ราม ที่ ศธ 04151.32/110ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มี
รายละเอียดดังน้ี 
1. โครงการจ้างครูสอนนักเรียนเสริมเสริมคุณภาพ
การศึกษา จ านวน 120,000 บาท  
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) หน้า 117ล าดับที่5 
ตามหนังสือโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วรา
ราม ที่ ศธ 04151.15/123 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 มี
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รายละเอียดดังน้ี 
1. โครงการจ้างวิทยากรให้ความรู้ภาษาต่างประเทศ
จ านวน 120,000 บาทปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า117ล าดับที่ 6 
ตามหนังสือโรงเรียนวัดบางขัน
แตก ที ่ศธ 04151.19/ 91 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 มี
รายละเอียดดังน้ี 
1.โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาจ านวน 28,000 บาท 
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 117
ล าดับที่ 7 

 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ รวม 5,611,200 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 1,755,400 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,755,400 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,025,400 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู  เงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี         

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 650,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จ านวน 4 อัตรา เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง       

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 80,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง ตาม

ภารกิจ เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพ  
      

  
งบด ำเนินงำน รวม 1,789,800 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 60,000 บำท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่ อปท. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงาน

ครู ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
      

   
ค่ำใช้สอย รวม 564,800 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท 

      
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ       
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ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 514,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น 
(1) ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่
ต าบลบางขันแตก 
ตั้งไว้  382,200 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ต าบลบางขัน
แตก  จ านวน  245 วัน 
อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 78 คน  
(ข้อมูลจากจ านวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.60)ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   
หน้า 81ล าดับที่1 
(2) ค่าใช้จ่ายในค่าจัดการเรียนการสอน  
ตั้งไว้ 132,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์ฯจ านวน 78 อัตรา  
อัตราคนละ 1,700บาท/ปี ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2561– 2564)  หน้า 81ล าดับที่  3-4 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ         

   
ค่ำวัสดุ รวม 1,165,000 บำท 

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,135,000 บาท 

      

  ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียน จ านวน  260 วัน จ านวน 4 แห่ง 
1. โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม จ านวน  325 คน 
2. โรงเรียนวัดบางขันแตก จ านวน 68 คน 
3. โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม จ านวน 95 คน 
4. โรงเรียนวัดนางพิมพ์ จ านวน  26 คน 
ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน  260 วัน จ านวน 3 แห่ง 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ จ านวน  42 คน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางขัน
แตก จ านวน  20 คน 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคา
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ราม จ านวน 16 คน 
อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท 
 ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า
81ล าดับที่  2 

   
วัสดุการศึกษา จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเช่นเคร่ืองเล่นเด็ก หนังสือ

ประเภทต่างๆ เกมส์ เป็นต้น 
      

  
งบลงทุน รวม 10,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บำท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาซ่อมแซมรักษา

ทรัพย์สินของ อบต. ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ        

  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,056,000 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,056,000 บำท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 2,056,000 บาท 

      

  กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์  
ตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.ดังน้ี 
(1) อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตต าบลบางขัน
แตก  ตั้งไว้ 2,056,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ.โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
พ้ืนที่ จ านวน 4 แห่ง 
- โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม จ านวน
นักเรียน 325 คน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน  เป็น
เงิน 1,300,000 บาท 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
- โรงเรียนวัดบางขันแตก จ านวนนักเรียน 68 คนๆ
ละ 20 บาท  จ านวน 200 วัน เป็นเงิน  272,000 บาท  
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
- โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม จ านวน
นักเรียน 95 คน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน เป็น
เงิน  380,000 บาท 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
- โรงเรียนวัดนางพิมพ์ จ านวนนักเรียน 26 คนๆ
ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 104,000 บาท 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้า 116ล าดับที่  1-4 
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งำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ รวม 60,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 60,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 60,000 บำท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประดิษฐ์ "จัน่"  
ก าจัดกระรอก 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ประดิษฐ์ "จั่น"  ก าจัดกระรอก  เช่น  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
วัสดุ - อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า93ล าดับ
ที ่1 

      

    
โครงการสืบสานศิลปะ  ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานศิลปะ ดนตรี
ไทยและนาฏศิลป์  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  ค่าอาหาร
กลางวัน  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า93 ล าดับที่  2 

      

แผนงำนสำธำรณสุข 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข รวม 2,357,000 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 1,146,000 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,146,000 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และจ่ายเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 2 อัตราและที่เพ่ิมเติม
ตามแผนอัตราก าลังสามปี(พ.ศ.2561-2563)  
1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล       

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ของพนักงานส่วนต าบลที่
ควรได้รับตามที่ระเบียบ
ก าหนด จ านวน 1 อัตรา คือ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 610,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 1 อัตรา และพนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวน 3 อัตรา 
1.พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ จ านวน 1 อัตรา 
2.คนงานประจ ารถยนต์บรรทุกขยะ จ านวน 3 อัตรา 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 70,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตาม

ภารกิจ เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
      

  
งบด ำเนินงำน รวม 961,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 10,000 บำท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่ อปท. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ 

      

   
ค่ำใช้สอย รวม 421,000 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 90,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่า

จัดท ารูปเล่ม เอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง       

    
โครงการ ร่วมแรง  ร่วมใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมแรง  ร่วม
ใจ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าจ้างเหมา
รถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง  ค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 97ล าดับที่ 3 

      

    
โครงการบางขันแตก  ร่วมใจ ลด - คัด - แยกขยะ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบางขันแตก ร่วมใจ ลด -

 คัด - แยกขยะ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ       



60 

 

เคร่ืองดื่ม ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ -
 อุปกรณ์  วัสดุถังขยะ  ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้า  97  ล าดับที่  1 

    
โครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบางขันแตก รัก
สามัคคี ท าความดีถวายพ่อหลวง เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า  97  ล าดับ
ที ่ 2 

      

    
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อจากยุงลาย (โรคไข้เลือดออก)  เช่น  ค่า
วัสดุ  ค่าจ้างเหมา  ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่
เก่ียวข้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 –
 2564)หน้า 82 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า  เช่น  ค่าวัสดุ  ค่าจ้าง  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่
เก่ียวข้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้า 82ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการก าจัดน้ าเสียของสถาน
ประกอบการ 

จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ การ
ก าจัดน าเสียของสถานประกอบการ เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า  97   ล าดับที่  4 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 55,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วน

สาธารณสุข เช่น เคร่ืองพ่นหมอกควัน เคร่ืองตัดหญ้า เป็น
ตน้ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

      

   
ค่ำวัสดุ รวม 530,000 บำท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ       
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ขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หม้อน้ า
รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง  

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 230,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันเคร่ือง ส าหรับรถบรรทุกขยะ รถตัด
หญ้า เคร่ืองพ่นยุง เคร่ืองตัดหญ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเก่ียวกับการ
สาธารณสุข เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สารเคมี
ก าจัดยุงลาย เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ถุงมือ น้ ามัน
เบนซินส าหรับเคร่ืองพ่นสารเคมี และน้ ามันดีเซลส าหรับ
ผสมสารเคมีก าจัดยุงลาย กล่องล้างฟิล์ม กระดาษทดสอบ
ไขมันในเลือด จุลินทรีย์บ าบัด เป็นต้น ฯลฯ 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตาม

ประเภทรายจ่าย เช่น ถังขยะ ฯลฯ 
      

  
งบลงทุน รวม 250,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 250,000 บำท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วน
สาธารณสุข เช่น เคร่ืองพ่นหมอกควัน เคร่ืองตัด
หญ้า รถยนต์บรรทุกขยะ รถตัดหญ้า เป็นต้น ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 

      

แผนงำนเคหะและชุมชน 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,067,000 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 1,926,000 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,926,000 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายตั้งไว้เดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล จ านวน 3 ต าแหน่ง และท่ีเพ่ิมเติมตามแผน
อัตราก าลังสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
1. ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. วิศวกรโยธา 
3. นายช่างโยธา 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายตั้งไว้เดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงาน       
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ส่วนต าบล จ านวน 3 ต าแหน่ง ดังต่อไปน้ี 
1. ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. วิศวกรโยธา 
3. นายช่างโยธา 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ของพนักงานส่วน
ต าบล จ านวน  1 ต าแหน่ง ตามท่ีควรได้รับตามท่ีระเบียบ
ก าหนด  
1. ผู้อ านวยการกองช่าง 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 650,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
1. ผู้ช่วยช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
3. คนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 110,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่ พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จ านวน 2 อัตรา       

  
งบด ำเนินงำน รวม 1,111,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 111,000 บำท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท. เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

      

   
ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 10,000 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการก าหนดราคา

กลาง  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง       

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง       

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิ

ได้รับตามระเบียบทางราชการ 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงาน

ส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
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ค่ำใช้สอย รวม 740,000 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าท า

รูปเล่ม เอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 120,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ

เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 580,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาซ่อมแซมรักษา

ทรัพย์สินของ อบต.ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       

   
ค่ำวัสดุ รวม 260,000 บำท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 150,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า

ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ 
      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อร้าง เช่น ไม้

ตา่ง ๆ สี ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ยางมะตอยส าเร็จรูป ท่อ
น้ าประปา อุปกรณ์ประปา ฯลฯ   

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หม้อน้ า
รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน

เชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ  
      

  
งบลงทุน รวม 30,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 30,000 บำท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาซ่อมแซมรักษา

ทรัพย์สินของ อบต.ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       

 
งำนไฟฟ้ำถนน รวม 600,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 600,000 บำท 
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ค่ำใช้สอย รวม 600,000 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 600,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะใน

ต าบล เป็นต้น ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561 -
 2564 ) หน้า 71 ล าดับที่ 4 

      

 
งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 600,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 600,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 600,000 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 600,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก าจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ 
จ านวน 12 เดือนๆละ 50,000 บาท 
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 –
 2564) หน้า  98 ล าดับที่  1 

      

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน รวม 530,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 530,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 530,000 บำท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม  คืนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยพันธุ์กุ้ง
ก้ามกราม คืนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ์
กุ้ง ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า99
ล าดับที่ 1 

      

    

โครงการฝึกอบรม  การส่งเสริมศีลธรรม  คุณธรรมและ
จริยธรรม  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  และบุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ฝึกอบรม ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารเย็น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าเช่า
ที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   
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หน้า 110ล าดับที่ 6 

    
โครงการฝึกอบรม  ส่งเสริมทักษะ ฝึกอาชีพ  สร้างรายได้แก่
ชุมชน 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ส่งเสริม
ทักษะ ฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชนเช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  หน้า 93ล าดับ
ที ่1 

      

    
โครงการส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาสตรีและครอบครัว ประกอบด้วย การพัฒนา
บทบาทสตรี ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมในการเมืองระดับ
ท้องถิ่น การพัฒนาครอบครัว เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  ( พ.ศ. 2561 - 2564 )  หน้า
93 ล าดับที่ 3 

      

    
โครงการส่งเสริม สนับสนุน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ตดิ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี   ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) หน้า89 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการสร้างพลเมืองดี  ตามวิถีประชาธิปไตย จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า 110ล าดับที่ 5 

      

    
โครงการอบรมผู้น าชุมชน ประชาชนในการจัดท าแผน จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้น า

ชุมชน ประชาชนในการจัดท าแผน เช่น ค่าป้าย       
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โครงการ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 109ล าดับ
ที ่3 

 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน รวม 168,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 120,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 120,000 บำท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการคืนชีวิตและอนุรักษ์สัตว์น้ า  สร้างสมดุลแก่ธรรมชาติ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคืนชีวิตและอนุรักษ์
สัตว์น้ าสร้างสมดุลแก่ธรรมชาติ เช่น ค่าจัดซื้อสัตว์น้ า ค่า
เช่าเต้นท์ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้า 92 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการฝึกอบรม  ส่งเสริมทักษะการฝึกอาชีพ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรม ส่งเสริม ทักษะฝึกอาชีพ 
สร้างรายได้แก่ชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 93ล าดับที่  1 

      

    
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า109 ล าดับที่2 

      

    
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรีและครอบครัว จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาสตรีและครอบครัว ประกอบด้วย การพัฒนา
บทบาทสตรี ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมในการเมืองระดับ
ท้องถิ่น การพัฒนาครอบครัว เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ-
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อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้า 93ล าดับที่  2 

    
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ตดิ 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ตดิ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 89ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางการเมือง  การเลือกตั้ง จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
อบรมเผยแพร่ความรู้ทางเมือง การเลือกตั้ง  เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ฯลฯและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 110ล าดับ
ที ่4 

      

    
โครงการอบรมศีลธรรมและคุณธรรม จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
อบรมศีลธรรมและคุณธรรม เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารเย็น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าเช่า
ที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   
หน้า 111ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
อาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ฯลฯและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 109ล าดับ
ที ่1 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 48,000 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 48,000 บำท 
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียน ตามหนังสือโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคา
ราม ที่ ศธ 04151.32/110 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561  มีรายละเอียดดังน้ี 
1. โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมการอยู่ร่วมกันรวมพลัง
ต้านยาเสพติด  จ านวน  48,000 บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 117ล าดับ
ที ่5 

      

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 
งำนกีฬำและนันทนำกำร รวม 229,500 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 163,500 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 113,500 บำท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬา จ านวน 53,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่า
เคร่ืองเสียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 – 2561)  หน้า89ล าดับที่ 3 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดบ่วง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
ลอดบ่วง เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าเช่าเต้นท์ ค่า
เช่าเคร่ืองเสียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 – 2561)  หน้า89ล าดับที่ 3 

      

    
โครงการสอนฟุตบอล (หลักสูตรฟุตบอลขั้นพ้ืนฐาน)  ‘บางขัน
แตกเอฟซี อะคาเดม่ี’ 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสอนฟุตบอล
ฯ เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่า
เคร่ืองเสียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 – 2561)   
หน้า89ล าดับที่3และหน้า90ล าดับที่5 

      



69 

 

   
ค่ำวัสดุ รวม 50,000 บำท 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาเช่นฟุตบอล เปตอง เป็น

ตน้ ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี(พศ.2561-2564)หน้า84
ล าดับที่ 2 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 66,000 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 66,000 บำท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 66,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียน ตามหนังสือโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคา
ราม ที่ ศธ 04151.32/110  ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561   มีรายละเอียดดังน้ี 
1. โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนเครือข่ายบางขัน
แตก  ต้านยาเสพติด  จ านวน  66,000 บาท  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. 2561 - 2564)   หน้า117ล าดับ
ที ่5 

      

 
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 358,525 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 70,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 70,000 บำท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการส่งเสริม  สนับสนุนและอนุรักษ์ว่าวไทย จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน และ
อนุรักษ์ว่าวไทย เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าตอบแทนนักพากษ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าเคร่ือง
เสียง ค่าเคร่ืองดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2561)  หน้า 84ล าดับ
ที4่ 

      

    
โครงการสืบสานประเพณี  แห่เทียนพรรษา จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณี แห่เทียน
พรรษา เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า85 ล าดับที่ 7 

      

    
โครงการสืบสานประเพณีชักพระ  ทอดผ้าป่า  และแข่งขันเรือ
พาย 

จ านวน 20,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีชัก       
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พระ ทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือพาย เช่น ค่าเงิน
รางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. 2561 - 2564)   หน้า85ล าดับที่ 6 

    
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  และวันผู้สูงอายุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่า
เวท ีค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต้นท์ 
ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี   (พ.ศ. 2561 - 2564)หน้า85ล าดับที่8 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 288,525 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 288,525 บำท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 288,525 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียน ตามหนังสือโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคา
ราม ที่ ศธ 04151.32/110  ลง
วันที่  12 กรกฎาคม 2561   มีรายละเอียดดังน้ี 
1. โครงการเยาวชนบางขันแตก  อนุรักษ์  สืบสานดนตรี
และนาฏศิลป์ไทยจ านวน  143,000 บาท  
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. 2561 -
 2564)  หน้า 117ล าดับที่ 5 
ตามหนังสือโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วรา
ราม  ที ่ศธ 04151.15/121  ลงวันที่  7 กรกฎาคม
2561   มีรายละเอียดดังน้ี 
1. โครงการจ้างวิทยากรสอนดนตรี  นาฏศิลป์และ
วัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน  จ านวน  120,000 บาท  
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า
117 ล าดับที่ 6 
ตามหนังสือโรงเรียนวัดบางขัน
แตก  ที่ ศธ 04151.19/ 91 ลงวันที่  1 สิงหาคม 2561  มี
รายละเอียดดังน้ี 
1.โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
รักความเป็นไทยจ านวน  25,525 บาท 
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า
117ล าดับที่ 7 

      

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
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งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รวม 5,243,000 บำท 

  
งบลงทุน รวม 5,243,000 บำท 

   
ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง รวม 5,243,000 บำท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่10 จ านวน 475,000 บาท 

      

  เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านนาย
ประภาส แก้วสุกแท้ หมู่ที่ 10  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว
รวม 171.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตก เลขที่15/2561  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 76 ล าดับที่17 

      

    
ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 จ านวน 1,177,000 บาท 

      

  เพ่ือก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายข้าง อบต.บางขัน
แตก ฝั่งสถานีอนามัยฯ หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 452.00  เมตร พร้อมสะพานท่อลอดเหลี่ยม คสล.
ขนาด 4.00x6.00 เมตร  จ านวน 1 แห่ง ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน
แตก เลขที่  13/2561  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 73 ล าดับที่6 

      

    
ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 7 จ านวน 1,431,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายชอยบ้านนางลิ้นจี่ หมู่
ที ่7 ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงครามผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อย
กว่า 507.00  เมตร พร้อมสะพานท่อลอด
เหลี่ยม คสล. ขนาด 5.00x6.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน
แตก เลขที่  14/2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 74 ล าดับที่ 10 

      

    
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 12 จ านวน 1,030,000 บาท 

      

  เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย
แสนเจริญ หมู่ที่ 12 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 490.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก เลขที่  16/2561  ปรากฏ
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ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 77 ล าดับ
ที ่ 22 

    
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 4 จ านวน 1,130,000 บาท 

      

  เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย
หลังโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว
รวม 380.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตก เลขที่  12/2561  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา้ 72 ล าดับที่4 

      

แผนงำนกำรเกษตร 

 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร รวม 240,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 240,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 240,000 บำท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการก าจัดกระรอกในสวนผลไม้ของเกษตรกรต าบลบาง
ขันแตก 

จ านวน 90,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหางกระรอก จ านวน 6,000 หางๆ

ละ 15 บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. 2561 -
 2564)   หน้า 94ล าดับที่3 

      

    
โครงการป้องกันและก าจัดแมลงด าหนามมะพร้าว  โดยใช้
แตนเบียน  อะซีโคเดส 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเพาะแตนเบียนหรือแมลงหาง
หนีบ และค่าจัดซื้อแตนเบียนหรือแมลงหางหนีบ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี   (พ.ศ. 2561 - 2564)   หน้า 94 ล าดับที่2 

      

    

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลบางขันแตก 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลบางขัน
แตก เช่น ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าเช่าที่
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี   (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า112ล าดับที่1 

      

แผนงำนกำรพำณิชย์ 
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งำนกิจกำรประปำ รวม 230,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 230,000 บำท 

   
ค่ำวัสดุ รวม 50,000 บำท 

   
วัสดุอื่น จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆที่เก่ียวกับการ

ประปา เช่น ท่อ กาว เป็นต้น 
      

   
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 180,000 บำท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 180,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ส าหรับถังน้ าประปาหมู่บ้านที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของ อบต.       

แผนงำนงบกลำง 

 
งบกลำง รวม 18,007,895 บำท 

  
งบกลำง รวม 18,007,895 บำท 

   
งบกลำง รวม 18,007,895 บำท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 165,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงาน

จ้างปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้า 113ล าดับที่ 2 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 14,422,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
จ านวน  1,739  ราย จ านวน  12  เดือน 
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า
86ล าดับที่2 

      

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 2,259,800 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ  ตามระเบียบที่

ก าหนด  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -
 2564)   หน้า86ล าดับที่3 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน  14 รายๆ
ละ 500 บาท รวม 12 เดือน เป็นจ านวน
เงิน  84,000 บาทปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี   (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า 86ล าดับที่ 4 

      

   
ส ารองจ่าย จ านวน 116,295 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นฉุกเฉินหรือสาธารณภัยที่

เกิดข้ึน หรือความจ าเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม เพ่ือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 

      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 700,000 บาท 
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  เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
หลักประกันสุขภาพไม่น้อยกว่า 40% ให้แก่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตั้งไว้  600,000  บาท 
เพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  คนบางขันแตก  ตัง้
ไว้  100,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า86 ล าดับที่  1 

      

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 260,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายตั้งไว้สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นของข้าราชการ ลูกจ้าง ให้แก่ส านักงาน
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้า
113ล าดับที่ 1 

      

 


