
 

 

 

 

 

 

ข้อบัญญัติ 
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

 



บ นต บ บ น ต
ต/  ท     ด ท

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

พ้นท่ 15.49 ต โ ต

ป ะช ท้ ด 8,752 น
ชาย 4,209 คน

หญิง 4,543 คน

 ณ นท่ 21 ธน  2564



ส่วนท่ี 1

ค้าถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงบประมาณ พ ศ  

ของ

องคຏ ารบริหารส่วนต้าบลบางขันต
อ้าภอมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม



ท นปร ธ น ภ ล ม ภ รบร ร วน บลบ น

. . 2565

1. ถ น ร ล
1.1

ถล บปร ม
. . 2565

1.1.1 141,270,306.46

1.1.2 128,462,619.72

1.1.3 32,587,693.85

1.1.4 0 0.00

1.1.5 20 14,454,400.00

1.2 0.00

. . 2564 30 . . 2564

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม พ.ศ. 2564
2.1 29,235,181.96

ษ 744,582.06

596,713.90

804,215.09

499,510.00

็ ็ 127,206.69

3,026.00

ษ 26,459,928.22

0.00

2.2 0.00

2.3 50,235,664.92



20,999,024.54

9,690,425.74

8,334,826.97

273,700.00

10,937,687.67

ื 0.00

2.4 1,158,192.00

2.5 ื 0.00

2.6 0.00

2.7 0.00



ค้าแถลงงบประมาณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

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

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี ร 563,759.46 2,300,000.00 1,913,500.00

มวด ธรรม นียม ปรบ ล ใบ
นุญ ต

563,191.90 593,000.00 547,500.00

มวดร ยได้ ทรพย น 1,120,431.04 1,070,000.00 1,000,000.00

มวดร ยได้ ธ รณูปโภ ล
รพ ณชย

409,780.00 303,000.00 300,000.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด 108,310.00 84,000.00 80,000.00

มวดร ยได้ ทุน 0.00 3,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,765,472.40 4,353,000.00 3,851,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภ ษี ด รร 24,039,611.33 25,647,000.00 26,149,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24,039,611.33 25,647,000.00 26,149,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวด น ุด นุน 28,935,033.00 28,000,000.00 28,000,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

28,935,033.00 28,000,000.00 28,000,000.00

รวม 55,740,116.73 58,000,000.00 58,000,000.00



ส่วนท่ี 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
องคຏ ารบริหารส่วนต้าบลบางขันแต

อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบลบางขัน ตก
อา ภอ มอง มทร งคราม  จัง วัด มทร งคราม

ด้าน รวม
ด้านบริหารท่ัวไป

ผนงานบริ ารงานท่ัวไป 12,034,160

ผนงานการรักษาความ งบภายใน 235,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
ผนงานการศึกษา 7,680,600

ผนงาน าธารณ ข 2,023,740

ผนงาน ังคม ง คราะ 120,000

ผนงาน ค ะ ละชมชน 3,950,000

ผนงาน ร้างความ ข้ม ข็งของชมชน 100,000

ผนงานการศา นา วัฒนธรรม ละนันทนาการ 440,000

ด้านการเศรษฐกิจ
ผนงานอต า กรรม ละการโยธา 10,312,500

ผนงานการ กษตร 218,000

ผนงานการพาณิชย 618,000

ด้านการด้าเนินงานอื่น
ผนงานงบกลาง 20,268,000

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 58,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ นต บ บ น ต

ภ มื มุท ม ด มุท ม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 20,268,000 20,268,000

     บ 20,268,000 20,268,000

น้ : 1/9



แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานงบ งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,886,680 2,208,480 9,095,160

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

     น ดื น (ฝ่ ยป ) 3,923,520 2,208,480 6,132,000

งบด้านินงาน 1,869,000 897,000 2,766,000

     ต บ ทน 510,000 163,000 673,000

     ใช้ ย 600,000 574,000 1,174,000

     ดุ 230,000 120,000 350,000

     ธ ณูปโภ 529,000 40,000 569,000

งบลงทุน 117,500 55,500 173,000

     ุภณฑ 117,500 55,500 173,000

รวม 8,873,180 3,160,980 12,034,160

น้ : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรทา
สาธารณภัย

รวม

งบด้านินงาน 235,000 235,000

     ต บ ทน 10,000 10,000

     ใช้ ย 120,000 120,000

     ดุ 105,000 105,000

รวม 235,000 235,000

น้ : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารท่ัวไปกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 657,840 2,163,960 2,821,800

     น ดื น (ฝ่ ยป ) 657,840 2,163,960 2,821,800

งบด้านินงาน 300,000 2,211,500 2,511,500

     ต บ ทน 30,000 80,000 110,000

     ใช้ ย 190,000 813,500 1,003,500

     ดุ 80,000 1,210,000 1,290,000

     ธ ณูปโภ 0 108,000 108,000

งบลงทุน 46,400 265,900 312,300

     ุภณฑ 46,400 265,900 312,300

งบงินอุดหนุน 2,035,000 0 2,035,000

     น ุด นุน 2,035,000 0 2,035,000

รวม 3,039,240 4,641,360 7,680,600

น้ : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารท่ัวไปกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,330,440 0 1,330,440

     น ดื น (ฝ่ ยป ) 1,330,440 0 1,330,440

งบด้านินงาน 328,500 290,000 618,500

     ต บ ทน 93,000 0 93,000

     ใช้ ย 110,000 110,000 220,000

     ดุ 125,500 180,000 305,500

งบลงทุน 74,800 0 74,800

     ุภณฑ 74,800 0 74,800

รวม 1,733,740 290,000 2,023,740

แผนงานสังคมสงคราะห์

งานงบ งานบริหารท่ัวไปกี่ยว
กับสังคมสงคราะห์

รวม

งบด้านินงาน 120,000 120,000

     ต บ ทน 120,000 120,000

รวม 120,000 120,000

น้ : 5/9



แผนงานคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานก้าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบด้านินงาน 500,000 850,000 1,350,000

     ใช้ ย 300,000 700,000 1,000,000

     ดุ 200,000 150,000 350,000

งบลงทุน 0 2,600,000 2,600,000

     ุภณฑ 0 2,600,000 2,600,000

รวม 500,000 3,450,000 3,950,000

แผนงานสร้างความข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งสริมและสนับ
สนุนความข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบด้านินงาน 100,000 100,000

     ใช้ ย 100,000 100,000

รวม 100,000 100,000

น้ : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบด้านินงาน 30,000 100,000 130,000

     ใช้ ย 30,000 100,000 130,000

งบงินอุดหนุน 0 310,000 310,000

     น ุด นุน 0 310,000 310,000

รวม 30,000 410,000 440,000

น้ : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารท่ัวไปกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,896,600 0 1,896,600

     น ดื น (ฝ่ ยป ) 1,896,600 0 1,896,600

งบด้านินงาน 653,000 200,000 853,000

     ต บ ทน 183,000 0 183,000

     ใช้ ย 360,000 200,000 560,000

     ดุ 110,000 0 110,000

งบลงทุน 354,000 7,208,900 7,562,900

     ุภณฑ 76,000 0 76,000

     ท่ีดน ่ ้ 278,000 7,208,900 7,486,900

รวม 2,903,600 7,408,900 10,312,500

น้ : 8/9



แผนงานการกษตร

งานงบ งานส่งสริมการกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบด้านินงาน 58,000 40,000 98,000

     ต บ ทน 18,000 0 18,000

     ใช้ ย 40,000 40,000 80,000

งบงินอุดหนุน 120,000 0 120,000

     น ุด นุน 120,000 0 120,000

รวม 178,000 40,000 218,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบด้านินงาน 618,000 618,000

     ใช้ ย 218,000 218,000

     ดุ 100,000 100,000

     ธ ณูปโภ 300,000 300,000

รวม 618,000 618,000

น้ : 9/9



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบลบางขัน ตก
อา ภอ มอง มทร งคราม  จัง วัด มทร งคราม

ด้าน รวม
ด้านบริหารท่ัวไป

ผนงานบริ ารงานท่ัวไป 12,034,160

ผนงานการรักษาความ งบภายใน 235,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
ผนงานการศึกษา 7,680,600

ผนงาน าธารณ ข 2,023,740

ผนงาน ังคม ง คราะ 120,000

ผนงาน ค ะ ละชมชน 3,950,000

ผนงาน ร้างความ ข้ม ข็งของชมชน 100,000

ผนงานการศา นา วัฒนธรรม ละนันทนาการ 440,000

ด้านการเศรษฐกิจ
ผนงานอต า กรรม ละการโยธา 10,312,500

ผนงานการ กษตร 218,000

ผนงานการพาณิชย 618,000

ด้านการด้าเนินงานอื่น
ผนงานงบกลาง 20,268,000

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 58,000,000







รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2565
ง รบร ร วนต บลบ ง น ต

ภ มื ง มุทร ง ร ม  จง วด มุทร ง ร ม
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภ ษีโรง รื น ล ที่ดน 1,911,507.77 4,509.00 200,000.00 -95.00 % 10,000.00

     ภ ษีบ รุงท งที่ 117,975.00 17,085.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

     ภ ษีที่ดน ล ่งปลู ร ง 0.00 223,641.46 1,780,000.00 -10.48 % 1,593,500.00

     ภ ษีป้ ย 284,448.00 318,524.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,313,930.77 563,759.46 2,300,000.00 1,913,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ธรรม นียมใบ นุญ ต ร ย ุร 2,124.30 2,007.90 2,200.00 13.64 % 2,500.00

     ธรรม นียม ็บ ล นมูลฝ ย 416,590.00 441,300.00 425,000.00 5.88 % 450,000.00

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

2,800.00 2,600.00 2,800.00 7.14 % 3,000.00

     ธรรม นียมปิด โปรย ตดต้ง ผนปร ศ รื ผนปลว พ่ื
รโฆษณ

0.00 0.00 300.00 233.33 % 1,000.00

     ธรรม นียม ี่ยว บ ร วบ ุม ร 10,777.00 8,166.00 11,000.00 -9.09 % 10,000.00

     ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย 980.00 650.00 1,000.00 900.00 % 10,000.00

     ธรรม นียม ื่น ๆ 2,170.00 3,301.00 2,300.00 -56.52 % 1,000.00

     ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ 0.00 0.00 10,000.00 -90.00 % 1,000.00

     ปรบ รผด ญญ 120,434.00 32,942.00 120,000.00 -58.33 % 50,000.00

วนท่ีพมพ : 21/12/2564  10:55:41 น  : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ปรบ ื่น ๆ 0.00 54,500.00 0.00 0.00 % 0.00

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

13,425.00 14,275.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

     ใบ นุญ ต ี่ยว บ ร วบ ุม ร 1,230.00 1,530.00 1,400.00 42.86 % 2,000.00

     ใบ นุญ ต ื่น ๆ 1,920.00 1,920.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 572,450.30 563,191.90 593,000.00 547,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ช รื บร ร 0.00 2,250.00 0.00 0.00 % 0.00

     ด บ้ีย 1,046,241.16 1,118,181.04 1,070,000.00 -6.54 % 1,000,000.00

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

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,069,241.16 1,120,431.04 1,070,000.00 1,000,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     ร ยไดจ ปร ป 301,915.00 409,780.00 303,000.00 -0.99 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 301,915.00 409,780.00 303,000.00 300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ย ร รจดซ้ื จดจ ง 64,100.00 80,900.00 64,000.00 -6.25 % 60,000.00

     ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 20,363.00 27,410.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 84,463.00 108,310.00 84,000.00 80,000.00

หมวดรายได้จากทุน
     ยท ดตล ดทรพย น 0.00 0.00 3,000.00 233.33 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 3,000.00 10,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษีรถยนต 438,105.39 447,101.08 438,000.00 0.46 % 440,000.00

วนท่ีพมพ : 21/12/2564  10:55:41 น  : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภ ษีมูล พ่มต ม พ.ร.บ. นด ผน 10,207,848.39 9,483,568.94 10,300,000.00 0.00 % 10,300,000.00

     ภ ษีมูล พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 4,025,790.83 4,020,807.00 4,100,000.00 0.00 % 4,100,000.00

     ภ ษีธุร จ ฉพ 64,440.17 0.00 170,000.00 0.00 % 170,000.00

     ภ ษี รรพ มต 7,616,415.09 6,604,511.13 7,700,000.00 0.00 % 7,700,000.00

     ภ ลวง ล ธรรม นียมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ภ ลวง ร 58,626.12 55,075.13 59,000.00 0.00 % 59,000.00

     ภ ลวงปิโตร ลียม 67,231.39 58,696.05 67,000.00 0.00 % 67,000.00

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

2,788,735.00 3,368,322.00 2,800,000.00 17.86 % 3,300,000.00

     ธรรม นียม ล ใชน้ บ ด ล 10,353.00 1,530.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,277,545.38 24,039,611.33 25,647,000.00 26,149,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     งน ุด นุนท่วไป 28,097,466.00 28,935,033.00 28,000,000.00 0.00 % 28,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 28,097,466.00 28,935,033.00 28,000,000.00 28,000,000.00

รวมทุกหมวด 57,717,011.61 55,740,116.73 58,000,000.00 58,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565

ง รบร ร วนต บลบ ง น ต

ภ มื ง มุทร ง ร ม จง วด มุทร ง ร ม

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 58,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,913,500 บาท
ภ ษีโรง รื น ล ท่ีดน จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้น้ ย ว ปท่ีผ นม   น่ื งจ ป็นภ ษี ้ ง
ช ร ต ม ฎ ม ยฉบบ

ภ ษีบ รุงท้ งท่ี จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้น้ ย ว ปท่ีผ นม  
น่ื งจ ป็นภ ษี ้ งช ร ต ม ฎ ม ยฉบบ

ภ ษีท่ีดน ล ่งปลู ร้ ง จ นวน 1,593,500 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้น้ ย ว ปท่ีผ นม  
น่ื งจ ฎ ม ย นดใ ้ลดภ ร ภ ษี จ ถ น รณ ร
พรร บ ด งโร ตด ช้ื ไวร  โ โรน  2019

ภ ษีป้ ย จ นวน 300,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ ท บปท่ีผ นม  
น่ื งจ ดว จ จด ็บได้ ท ดม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 547,500 บาท
ธรรม นียมใบ นุญ ต ร ย ุร จ นวน 2,500 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ม ว ปท่ีผ นม   น่ื งจ จ ม รถจด ็บ
ได้ พ่ม ึ้น

ธรรม นียม ็บ ล นมูลฝ ย จ นวน 450,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ม ว ปท่ีผ นม   น่ื งจ จ ม รถจด ็บ
ได้ พ่ม ึ้น
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ธรรม นียมใน ร นง ื รบร ง ร จ้ง ถ นท่ีจ น ย
ร รื ม ร

จ นวน 3,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ม ว ปท่ีผ นม   น่ื งจ จ ม รถจด ็บ
ได้ พ่ม ึ้น

ธรรม นียมปิด โปรย ตดต้ง ผนปร ศ รื ผนปลว พ่ื ร
โฆษณ

จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ม ว ปท่ีผ นม   น่ื งจ จ ม รถจด ็บ
ได้ พ่ม ึ้น

ธรรม นียม ี่ยว บ ร วบ ุม ร จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ต่ ว ปท่ีผ นม   น่ื งจ จ ม รถจด ็บ
ได้ลดลง

ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ม ว ปท่ีผ นม   น่ื งจ จ ม รถจด ็บ
ได้ พ่ม ึ้น

ธรรม นียม ื่น ๆ จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ต่ ว ปท่ีผ นม   น่ื งจ จ ม รถจด ็บ
ได้ลดลง

ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ต่ ว ปท่ีผ นม   น่ื งจ จ ม รถจด ็บ
ได้ลดลง

ปรบ รผด ญญ จ นวน 50,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ต่ ว ปท่ีผ นม   น่ื งจ จ ม รถจด ็บ
ได้ลดลง

ใบ นุญ ตปร บ ร ้ รบ จ รท่ี ป็น นตร ยต
ุ ภ พ

จ นวน 15,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ ท บปท่ีผ นม   น่ื งจ จ ม รถจด ็บ
ได้ ท ดม

ใบ นุญ ต ี่ยว บ ร วบ ุม ร จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ม ว ปท่ีผ นม   น่ื งจ จ ม รถจด ็บ
ได้ พ่ม ึ้น
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ใบ นุญ ต ื่น ๆ จ นวน 2,000 บ ท
ปร ม ณ รรบไว้ ท บปท่ีผ นม   น่ื งจ จ ม รถจด ็บ
ได้ ง ดม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,000,000 บาท
ด บ้ีย จ นวน 1,000,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ต่ ว ปท่ีผ นม   น่ื งจ จ ม รถจด ็บ
ได้ลดลง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 300,000 บาท
ร ยได้จ ปร ป จ นวน 300,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้น้ ย ว ปท่ีผ นม   น่ื งจ จ นวนผู้ใช้
บร รน้ ปร ป บต..ลดลง ล ผู้ใช้น้ บ ง วนได้ ปลี่ยนไปใช้
ปร ป ภูมภ ม ึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 80,000 บาท
ย ร รจดซื้ จดจ้ ง จ นวน 60,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้น้ ย ว ปท่ีผ นม   น่ื งจ จ ม รถจด
็บได้ลดลง

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ จ นวน 20,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ ท บปท่ีผ นม   น่ื งจ ดว จ ม รถ
จด ็บได้ ท ดม

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
ยท ดตล ดทรพย น จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ม ว ปท่ีผ นม   น่ื งจ จ ม รถจด ็บ
ได้ พ่ม ึ้น

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,149,000 บาท

ภ ษีรถยนต จ นวน 440,000 บ ท
ปร ม ณ รรบไว้ม ว ปท่ีผ นม   น่ื งจ ดว จ ได้รบ
จด รร พ่ม ึ้น

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

ปร ม ณ รรบไว้ ท บปท่ีผ นม   น่ื งจ ดว จ ได้รบจด
รร ท ดม
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ภ ษีมูล พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน 4,100,000 บ ท
ปร ม ณ รรบไว้ ท บปท่ีผ นม   น่ื งจ ดว จ ได้รบจด

รร ท ดม

ภ ษีธุร จ ฉพ จ นวน 170,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ ท บปท่ีผ นม   น่ื งจ ดว จ ได้รบจด
รร ท ดม

ภ ษี รรพ มต จ นวน 7,700,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ ท บปท่ีผ นม   น่ื งจ ดว จ ได้รบจด
รร ท ดม

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

ปร ม ณ รรบไว้ ท บปท่ีผ นม   น่ื งจ ดว จ ได้รบจด
รร ท ดม

ภ ลวง ร จ นวน 59,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ ท บปท่ีผ นม   น่ื งจ ดว จ ได้รบจด
รร ท ดม

ภ ลวงปิโตร ลียม จ นวน 67,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ ท บปท่ีผ นม   น่ื งจ ดว จ ได้รบจด
รร ท ดม

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

จ นวน 3,300,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ม ว ปท่ีผ นม   น่ื งจ ดว จ ได้รบ
จด รร พ่ม ึ้น

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

ปร ม ณ รรบไว้ ท บปท่ีผ นม   น่ื งจ ดว จ ได้รบจด
รร ท ดม

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 28,000,000 บาท

งน ุด นุนท่วไป จ นวน 28,000,000 บ ท

ปร ม ณ รรบไว้ ท บปท่ีผ นม   น่ื งจ ดว จ ได้รบจด
รร ท ดม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 129,357 113,338 120,000 8.33 % 130,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,522 5,399 8,000 15 % 9,200

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 14,506,200 14,934,400 15,353,000 5.27 % 16,162,400

เบ้ียยังชีพความพิการ 2,334,400 2,456,800 2,542,400 2.52 % 2,606,400

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 76,000 80,000 88,000 2.27 % 90,000

เงินสํารองจาย 18,270 139,685 2,604,213 -86.56 % 350,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 600,000

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 10,000 100 % 20,000

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ 393,660 393,345 200,000 0 % 200,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลบางขันแตก
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม    จังหวัดสมุทรสงคราม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  คนบางขัน
แตก

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถ่ิน (กบท.)

270,000 290,000 600,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 17,833,409 18,512,967 21,625,613 20,268,000

รวมงบกลาง 17,833,409 18,512,967 21,625,613 20,268,000

รวมงบกลาง 17,833,409 18,512,967 21,625,613 20,268,000

รวมแผนงานงบกลาง 17,833,409 18,512,967 21,625,613 20,268,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถ่ิน

532,080 532,080 442,080 20.36 % 532,080

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

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

90,720 90,720 90,720 0 % 90,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถ่ิน

2,181,120 2,158,440 2,249,160 0 % 2,249,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,895,120 2,872,440 2,873,160 2,963,160

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน 1,436,400 1,410,061 1,869,900 42.86 % 2,671,380

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถ่ิน

35,340 5,220 111,040 -24.35 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 77,000 42,000 210,000 -20 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 874,896 1,200,906 1,445,100 -34.81 % 942,000

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 77,445 92,026 127,445 -54.38 % 58,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,501,081 2,750,213 3,763,485 3,923,520

รวมงบบุคลากร 5,396,201 5,622,653 6,636,645 6,886,680

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน

6,300 31,600 300,000 0 % 300,000

คาเบ้ียประชุม 17,100 12,700 30,000 -33.33 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 300 % 20,000

คาเชาบ้าน 22,000 0 84,000 42.86 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถ่ิน 0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 25,000 26,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 70,400 69,300 445,500 510,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 425,202 444,041 500,000 -90 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 7,325 3,540 50,000 -80 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 50,302 28,272 100,000 -60 % 40,000

คาใช้จายในงานรัฐพิธี 7,000 3,000 30,000 33.33 % 40,000

โครงการ อบรมให้ความรู้กฎหมาย ข้อมูล
ขาวสารของทางราชการ ให้กับผู้นําชุมชน 
และประชาชนทั่วไป

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการเกี่ยวกับพระราชพิธี  เนื่องใน
โอกาสมหามงคล  พระราชพิธีพระบรม
ราชาภิเษก  สมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

136,080 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 100,000 84,000 0 0 % 0

โครงการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ 0 0 84,000 -40.48 % 50,000

โครงการจ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์ 
หน้าที่ทําการองค์การบริหารสวนตําบลบาง
ขันแตก

131,000 0 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู  รัชกาลที่ ๑๐

0 72,400 0 0 % 0

โครงการเยาวชนเรียนรู้  วิถีชีวิตพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

25,250 0 0 100 % 20,000

โครงการเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตําบลบางขันแตก

0 0 0 100 % 300,000

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,886 0 0 0 % 0

โครงการอบต.บางขันแตกเคลื่อนที่พบประ
ชาชน

3,340 0 0 0 % 0

โครงปลูกต้นไม้ ถวายแมของแผนดิน 10,000 52,550 30,000 -33.33 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 75,615.62 63,470.16 366,000 -86.34 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าใช้สอย 982,000.62 751,273.16 1,160,000 600,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 68,745 34,899.5 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 25,100 20,000 -50 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 21,109 32,541 35,000 -42.86 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 24,000 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,800 56,550.4 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุการเกษตร 5,590 23,406 40,000 -75 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 4,670 20,000 -50 % 10,000

วัสดุกีฬา 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 119,700 89,260 135,000 -62.96 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 308,944 266,426.9 470,000 230,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 309,272.36 314,307.52 330,000 9.09 % 360,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 23,413.1 13,038.39 35,000 -31.43 % 24,000

คาบริการโทรศัพท์ 7,782.34 6,559.48 12,000 0 % 12,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 121,209.6 121,209.6 122,000 0.82 % 123,000

คาเชาพ้ืนที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 461,677.4 455,114.99 499,000 529,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,823,022.02 1,542,115.05 2,574,500 1,869,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น  ขนาด  ๑๕  
ลิตร  จํานวน  ๑  เคร่ือง

9,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดซ้ือโต๊ะโฟเมก้าสีขาว  38,000 0 0 0 % 0

จัดซ้ือเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 18,000

จัดซ้ือเก้าอี้สํานักงานสําหรับผู้บริหาร 0 0 0 100 % 5,000

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง 
จํานวน 1 เคร่ือง 

0 20,500 0 0 % 0

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 38,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง  
จํานวน  ๑  เคร่ือง

24,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองอานบัตรเอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader)

2,100 0 0 0 % 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 22,000

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 3 เคร่ือง

0 0 51,000 -100 % 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดํา 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 0 0 0 100 % 17,000

จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 2,500

จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

จํานวน 3 เคร่ือง 
0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 73,600 20,500 58,500 117,500

รวมงบลงทุน 73,600 20,500 58,500 117,500

รวมงานบริหารทั่วไป 7,292,823.02 7,185,268.05 9,269,645 8,873,180

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน 0 0 0 100 % 1,578,180

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 464,000 0 0 100 % 558,960

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 54,550 0 0 100 % 29,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 518,550 0 0 2,208,480

รวมงบบุคลากร 518,550 0 0 2,208,480

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน

22,600 17,500 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเบ้ียประชุม 0 0 10,000 100 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 59,220 23,000 50,000 -60 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 3,000 1,500 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 81,820 40,500 133,000 163,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 66,214 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX-GIS 

Parcel (แปลงที่ดิน)
องค์การบริหารสวนตําบลบางขันแตก

0 490,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภาย
นอก  เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ จัด
ซ้ือ-จัดจ้าง

0 0 85,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภาย
นอก เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน
และบัญชี

0 0 85,500 -100 % 0

จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก  
เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการจัดทําแผนที่
ภาษี

0 57,480 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านจัดเก็บข้อมูล

107,709 92,320 108,000 0 % 108,000

จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านจัดเก็บรายได้

88,809 77,220 108,000 0 % 108,000

จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานพัสดุและทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 114,000

จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี

0 0 0 100 % 114,000

รายจายให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 58,769 80,000 -50 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 29,576 15,040 50,000 -20 % 40,000

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

497,550 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX-GIS Parcel 

(แปลงที่ดิน) องค์การบริหารสวนตําบลบาง
ขันแตก

0 0 126,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,400 3,200 34,000 47.06 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 793,258 794,029 677,000 574,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 79,241.7 22,319.7 100,000 -50 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,350 1,672.1 3,000 233.33 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 133,400 22,600 90,000 -44.44 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 213,991.7 46,591.8 198,000 120,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 6,003 24,351.2 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,003 24,351.2 40,000 40,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,095,072.7 905,472 1,048,000 897,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 18,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ตู้เก็บเอกสาร ๔ ชั้น ๔๐ ชอง 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

เคร่ืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 2,500

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เช็ค  จํานวน  ๑  
เคร่ือง

35,000 0 0 0 % 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 เคร่ือง

0 22,000 0 0 % 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน 2 เคร่ือง 

0 0 34,000 -100 % 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 0 0 0 100 % 10,000

จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

จํานวน 2 เคร่ือง 
0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 35,000 22,000 39,000 55,500

รวมงบลงทุน 35,000 22,000 39,000 55,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,648,622.7 927,472 1,087,000 3,160,980

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,941,445.72 8,112,740.05 10,356,645 12,034,160

วันท่ีพิมพ์ : 21/12/2564  10:57 หน้า : 12/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน

2,000 26,200 70,000 -85.71 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 2,000 26,200 70,000 10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน
ชวงเทศกาลปีใหม

28,140 16,470 16,986 17.74 % 20,000

โครงการจัดต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

37,200 0 15,656 27.75 % 20,000

โครงการฝึกอบรม การป้องกัน บรรเทา
สาธารณภัย และระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้นใน
พ้ืนที่ ตําบลบางขันแตก

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน

0 101,143 0 100 % 20,000

โครงฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพ่ิม
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 114,320 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 65,340 231,933 62,642 120,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,496 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 8,000 -37.5 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 25,000 -80 % 5,000

วัสดุเคร่ืองแตงกาย 86,000 122,000 120,000 -62.5 % 45,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 19,200 0 40,000 25 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 129,696 122,000 193,000 105,000

รวมงบด้าเนินงาน 197,036 380,133 325,642 235,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดหาเคร่ืองรับสงวิทยุ ระบบ 
VHF/FM

0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 60,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 60,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 197,036 380,133 385,642 235,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 197,036 380,133 385,642 235,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน 0 119,441 306,580 100.87 % 615,840

เงินประจําตําแหนง 0 0 32,000 31.25 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 94,500 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 119,441 433,080 657,840

รวมงบบุคลากร 0 119,441 433,080 657,840

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน

0 0 10,000 100 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 1,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 26,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 7,900 0 0 0 % 0

รายจายให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 19,600 45,800 9.17 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,180 900 30,000 0 % 30,000

โครงการทัศนศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูและคณะกรรมการพัมนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด  อบต.บางขันแตก

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ครูและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 400 0 10,000 400 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 10,480 20,500 95,800 190,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบด้าเนินงาน 10,480 20,500 121,800 300,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

๑.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 8,000

๒.ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน 0 0 0 100 % 5,900

๓.โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 6,000

๔.เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 3,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ําด่ืม จํานวน 1 เคร่ือง  0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.เคร่ืองคอมพิวเตอร์สํานักงานแบบโน๊ตบุ้ค 0 0 0 100 % 16,000

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 1 เคร่ือง

0 17,000 0 0 % 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,000 15,000 46,400

รวมงบลงทุน 0 17,000 15,000 46,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจ้างวิทยากรให้ความรู้ภาษาตาง
ประเทศ

120,000 120,000 120,000 108.33 % 250,000

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวราราม

1,186,000 1,135,670 1,180,000 -4.24 % 1,130,000

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดนางพิมพ์

92,000 78,800 76,000 11.84 % 85,000

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดบางขันแตก

270,000 269,040 300,000 -3.33 % 290,000

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม

313,600 266,720 264,000 6.06 % 280,000

รวมเงินอุดหนุน 1,981,600 1,870,230 1,940,000 2,035,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,981,600 1,870,230 1,940,000 2,035,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 1,992,080 2,027,171 2,509,880 3,039,240

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน 1,106,460 1,150,200 1,261,080 7.52 % 1,355,880

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 126,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 467,530 463,850 533,890 23.26 % 658,080

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,730 0 6,000 300 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,584,720 1,614,050 1,800,970 2,163,960

รวมงบบุคลากร 1,584,720 1,614,050 1,800,970 2,163,960

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน

0 0 10,000 200 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 27,350 27,650 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 27,350 27,650 40,000 80,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 9,000 0 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กเล็กสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

98,709 58,925 108,000 -100 % 0

รายจายให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 16,525 58,000 0.86 % 58,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 688 30,000 0 % 30,000

โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวนตําบลบางขันแตก

0 0 35,000 42.86 % 50,000

โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา 0 0 0 100 % 50,000

โครงการวัดเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

507,240 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

0 103,700 161,900 -7.35 % 150,000

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

0 45,200 75,710 -14.15 % 65,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

0 253,300 328,300 -8.62 % 300,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ์การ
เรียน คาเคร่ืองแบบนักเรียน คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

48,590 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,939 6,650 30,000 100 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าใช้สอย 667,478 484,988 826,910 813,500

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 46,584 34,286 92,000 -67.39 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 36,144 36,675 60,000 1,566.67 % 1,000,000

คาอาหารเสริม (นม) 771,763.5 962,768.68 1,000,257 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุการเกษตร 0 0 100,000 -70 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 37,800 70,000 -57.14 % 30,000

วัสดุการศึกษา 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 854,491.5 1,071,529.68 1,352,257 1,210,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 7,779.99 4,025.84 20,000 80 % 36,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,442.81 2,446.57 13,000 176.92 % 36,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 21,495.26 21,442.8 25,000 44 % 36,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 31,718.06 27,915.21 58,000 108,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,581,037.56 1,612,082.89 2,277,167 2,211,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

๑.เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน 
๒๔,๐๐๐ บีทียู

0 0 0 100 % 64,800

๒.พัดลมติดผนังขนาด ๑๖ นิ้ว 0 0 0 100 % 12,500

๓.โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 18,000

๔.เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 9,000

๕.ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน 0 0 0 100 % 17,700

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 
แบบติดผนัง จํานวน 1 เคร่ือง

0 27,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซ้ือเคร่ืองปຑ้มน้ําอัตโนมัติ 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิรางกายพร้อมขาต้ัง 0 0 0 100 % 7,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ํา 0 0 0 100 % 15,000

จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต 0 0 0 100 % 18,500

จัดซ้ือถังเก็บน้ํา 0 0 0 100 % 6,900

จัดซ้ืออางล้างจานพร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 1 เคร่ือง

0 17,000 0 0 % 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 0 0 100 % 51,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์มัลติฟຑงชั่นหมึกแทงค์ 0 0 0 100 % 22,500

จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 44,000 0 265,900

รวมงบลงทุน 0 44,000 0 265,900

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,165,757.56 3,270,132.89 4,078,137 4,641,360

รวมแผนงานการศึกษา 5,157,837.56 5,297,303.89 6,588,017 7,680,600

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน 0 0 102,100 633.52 % 748,920

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถ่ิน

0 0 21,420 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 402,720 483,420 4.16 % 503,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 27,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 429,720 684,940 1,330,440

รวมงบบุคลากร 0 429,720 684,940 1,330,440

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน

0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 93,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 19,500 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภาย
นอก เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ 
ด้านสาธารณสุข

0 0 85,500 -100 % 0
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โครงการจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภาย
นอกเพ่ือปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ

0 0 30,000 -100 % 0

รายจายให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 8,876 80,000 -62.5 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 54,000 -44.44 % 30,000

โครงการ รวมแรง  รวมใจ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

23,650 27,504 0 0 % 0

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

0 23,675 0 0 % 0

โครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิ รักสามัคคี 62,955 55,742 80,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอจาก
ยุงลาย

0 48,000 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน 
ศาสดราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

32,820 0 0 0 % 0

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

0 78,573 10,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,756 73,350 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 153,681 315,720 409,500 110,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 75,500

วัสดุยานพาหนะและขนสง 49,240 68,266 50,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,186 129,087.7 180,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 130,200 178,268 435,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุอื่น 45,500 94,800 120,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 229,126 470,421.7 785,000 125,500

รวมงบด้าเนินงาน 382,807 786,141.7 1,194,500 328,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซ้ือเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 3,000

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 10,000

จัดซ้ือโต๊ะสํานักงาน 0 0 0 100 % 4,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซ้ือกล้องถายภาพระบบดิจิตอล 0 0 0 100 % 19,300
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิรางกายอินฟาเรท 0 0 0 100 % 4,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

0 0 0 100 % 15,000

จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 74,800

รวมงบลงทุน 0 0 0 74,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 240,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 240,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 240,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 382,807 1,215,861.7 2,119,440 1,733,740
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 100 % 30,000

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
ตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 110,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 180,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 0 290,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 290,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 382,807 1,215,861.7 2,119,440 2,023,740
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 0 120,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 120,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 120,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน 682,533 491,454 511,740 -100 % 0

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถ่ิน

0 0 21,420 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 301,655 432,600 -100 % 0
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เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 37,295 66,840 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 964,533 872,404 1,074,600 0

รวมงบบุคลากร 964,533 872,404 1,074,600 0

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน

173,200 146,450 300,000 -100 % 0

คาเบ้ียประชุม 500 11,700 30,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 39,600 10,800 60,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 17,900 20,600 41,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 231,200 189,550 441,000 0

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 19,400 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภาย
นอก เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานผู้ชวยชาง
โยธา /ผู้ควบคุมงานกอสร้าง

0 0 135,000 -100 % 0
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รายจายให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 70,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 9,772 0 34,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 250,715 193,510 300,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 279,887 193,510 539,000 0

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 11,637 20,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 307,480 281,045 450,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 0 20,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 25,470 23,070.3 30,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,800 45,800 40,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 390,750 361,552.3 570,000 0

รวมงบด้าเนินงาน 901,837 744,612.3 1,550,000 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมือวัดหาตําแหนงเสีย
ของสายเคเบ้ิลตัวนํา  จํานวน  ๑  เคร่ือง

24,610 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,610 0 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการ  ซอมแซมปรับปรุงสะพานหลังวัด
ธรรมสถิต์ิวราราม  หมูที่  ๔

0 305,900 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 305,900 0 0

รวมงบลงทุน 24,610 305,900 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค  หมูที่  ๔ 
เชื่อมหมูที่  ๗ ตําบลบางขันแตก

0 300,590 0 0 % 0

โครงการวางทอ ขยายเขต จายน้ําประปา
ภูมิภาค  บริเวณซอยโพงพางสามัคคี หมูที่ 
2 ตําบลบางขันแตก  อําเภอเมืองฯ  จังหวัด
สมุทรสงคราม

0 229,930 0 0 % 0
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โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนซอยหลังโรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิ
วราราม  (ซอยบ้านนายอานนท์  ชมละม้าย) 
 หมูที่ 4

0 0 70,933 -100 % 0

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนซอยหลังโรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิ
วราราม  (ปู่แขก) หมูที่ ๔

0 0 84,629 -100 % 0

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรจลาดยางสายบ้านบาง
ช้างตาย (ซอยปู่หาญณรงค์ฤทธ์ิ - หลังปຑ๊ม 
ปตท.) หมูที่ ๗

0 0 282,612 -100 % 0

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

0 0 138,587 -100 % 0

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

0 0 233,717 -100 % 0

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก  (กลุมบ้าน
นายปิยะ นวลจันทร์) หมูที่ ๕

0 0 75,147 -100 % 0
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โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก  ซอยผึ้งหลวง 
หมูที่ ๕   

0 0 137,433 -100 % 0

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก  สายบ้านบาง
ช้างตาย  (กลุมบ้านนายบุญทรง แสงแก้ว) 
หมูที่ ๗

0 0 550,765 -100 % 0

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก  สายบ้านบาง
ช้างตาย (ซอยรมเย็น) หมูที่ ๗

0 0 188,269 -100 % 0

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

0 0 253,953 -100 % 0

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยศาลา
เอนกประสงค์บ้านคลองเกา หมูที่ ๑๑

0 0 335,340 -100 % 0

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก สายซอยบ้าน
นางคล้อย ศรีสวาง  หมูที่ ๑๑

0 0 312,285 -100 % 0

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก สายซอยแสน
เจริญ  หมูที่ ๑๒

0 0 246,567 -100 % 0
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โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนาง
พิมพ์ (ซอยสะพาน 1 สะพาน 2) หมูที่ ๓ 

0 0 470,891 -100 % 0

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนาย
วิฑูรย์  เนียมพิบูลย์ หมูที่ ๕

0 0 269,326 -100 % 0

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านบาง
ช้างตาย (สายบ้านนางลิ้นจี่  พวงศิริ) หมูที่ 
๗

0 0 295,684 -100 % 0

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

0 0 179,125 -100 % 0

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก หมูที่ ๕ สาย
ทางซอยบ้านนายสมัคร  กรสวัสด์ิ  หมูที่ ๔ 
เชื่อมหมูที่ ๕

0 0 112,896 -100 % 0

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุกบ้านคลองเกา  
สายทางซอยสะพานหัน  หมูที่ ๑๑

0 0 424,619 -100 % 0
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โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุกสายซอยบ้าน
นายสันทิศ แยกขวา (กลุมบ้านนางสาวจอย 
อยูประเสริฐ) หมูที่ ๑๐

0 0 396,040 -100 % 0

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านบาง
ตีนเป็ด  (กลุมบ้านนางสาคร  สําราญร่ืน)  
หมูที่ ๑๐

0 0 85,351 -100 % 0

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุกสายเลียบ
คลองตะเคียน  หมูที่ ๕

0 0 372,087 -100 % 0

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณถนนลาดยาง ซอยศาลาประชาคม 
หมูที่ ๕ 

0 0 99,688 -100 % 0

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

0 0 181,871 -100 % 0

โครงการวางทอขยายเขตจายน้ําประปา 
บริเวณองค์การบริหารสวนตําบลบางขัน
แตก ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอ  
หมูที่ ๔

0 0 44,737 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 530,520 5,842,552 0
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รวมงบเงินอุดหนุน 0 530,520 5,842,552 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,890,980 2,453,436.3 8,467,152 0

งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 138,000 -100 % 0

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 21,420 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 159,420 0

รวมงบบุคลากร 0 0 159,420 0

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 74,591 214,000 160,000 -68.75 % 50,000

โครงการจ้างเหมาแรงงานซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะและเสียงตามสาย

0 0 0 100 % 250,000

จ้างเหมาซอมไฟฟ้าสาธารณะตําบลบางขัน
แตก

73,200 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 147,791 214,000 160,000 300,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 105,794 194,576 250,000 -20 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 105,794 194,576 250,000 200,000

รวมงบด้าเนินงาน 253,585 408,576 410,000 500,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย  ในพ้ืนที่
ตําบลบางขันแตก

321,432 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 321,432 0 0 0

รวมงบลงทุน 321,432 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายนอก จุด
ที่ ๑ หมูที่ ๑๐

0 0 32,657 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายนอก จุด
ที่ ๒ หมูที่ ๗

0 0 11,020 -100 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน  หมูที่ ๕

0 0 714,162 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน จุดที่ ๑ หมูที่ ๑  
 

0 0 131,389 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน จุดที่ ๑ หมูที่ 
๑๑

0 0 338,096 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน จุดที่ ๑ หมูที่ 
๑๒

0 0 384,696 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน จุดที่ ๑ หมูที่ ๖

0 0 84,963 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน จุดที่ ๑ หมูที่ ๗

0 0 112,795 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน จุดที่ ๒ หมูที่ 
๑๐

0 0 59,245 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน จุดที่ ๒ หมูที่ 
๑๑

0 0 468,863 -100 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน จุดที่ ๒ หมูที่ 
๑๒

0 0 25,190 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน หมูที่ ๑ จุดที่ ๒ 

0 0 237,499 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายนอก 
พร้อมไฟสาธารณะภายใน หมูที่ ๒

0 0 367,997 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายนอก 
หมูที่  ๓ 

0 0 32,026 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายนอก 
หมูที่ ๔

0 0 93,698 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน 
จุดที่ ๒ หมูที่ ๖

0 0 50,450 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 3,144,746 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 3,144,746 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 575,017 408,576 3,714,166 500,000

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 368,900 0 0 0 % 0
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เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 30,520 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 399,420 0 0 0

รวมงบบุคลากร 399,420 0 0 0

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 600,000 0 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานประจํารถขยะ

107,709 81,000 0 0 % 0

รายจายให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 600,000 600,000 0 % 600,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 707,709 681,000 600,000 700,000

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 79,000 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,600 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 108,750 0 0 100 % 100,000

วัสดุเคร่ืองแตงกาย 1,311 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 195,661 0 6,000 150,000
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รวมงบด้าเนินงาน 903,370 681,000 606,000 850,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย 0 0 0 100 % 2,400,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,600,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,600,000

รวมงานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,302,790 681,000 606,000 3,450,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,768,787 3,543,012.3 12,787,318 3,950,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรม  สงเสริมทักษะ ฝึกอาชีพ 
 สร้างรายได้แกชุมชน

24,688 0 11,850 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 24,688 0 11,850 0

รวมงบด้าเนินงาน 24,688 0 11,850 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซ้ือเคร่ืองปຑ๊มบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ รุน BAMBOO I (แบบโยกอัดด้วย
มือ) 

0 0 48,150 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 48,150 0

รวมงบลงทุน 0 0 48,150 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 24,688 0 60,000 0
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกผักสวนครัวเพ่ือความมั่นคง
ทางอาหาร

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรม  สงเสริมทักษะการฝึก
อาชีพ

25,205 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาและสงเสริมการประชาคม 
และการมีสวนรวมของประชาชนภายใต้
หลักธรรมาภิบาล

15,000 19,500 1,000 1,900 % 20,000

โครงการรณรงค์/สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 11,975 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปຑญหายาเสพติด

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระ
มหากษัตริย์

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 40,205 19,500 12,975 100,000

รวมงบด้าเนินงาน 40,205 19,500 12,975 100,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 40,205 19,500 12,975 100,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 64,893 19,500 72,975 100,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตะกร้อลอดบวง 20,000 29,816 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 20,000 29,816 30,000 30,000

รวมงบด้าเนินงาน 20,000 29,816 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬาและกีฑานักเรียนเครือ
ขายบางขันแตกต้านภัยยาเสพติด

65,000 65,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 65,000 65,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 65,000 65,000 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 85,000 94,816 30,000 30,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประเพณีลอยกระทงสายกาบกล้วย 
 เมืองแมกลอง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริม  สนับสนุนและอนุรักษ์วาว
ไทย

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสืบสานประเพณี  แหเทียนพรรษา 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการสืบสานประเพณีชักพระ  ทอด
ผ้าป่า  และแขงขันเรือพาย

6,890 10,855 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีชักพระ ทอด
ผ้าป่าสามัคคี และแขงขันเรือพาย

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  และ
วันผู้สูงอายุ

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 6,890 10,855 80,000 100,000

รวมงบด้าเนินงาน 6,890 10,855 80,000 100,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการคายพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม (เกงดี มีสุข)

0 13,780 0 0 % 0

โครงการคายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ 54,250 54,250 54,250 10.6 % 60,000

โครงการจ้างวิทยากรสอนดนตรีนาฎศิลป์
และวัฒนธรรมไทยพ้ืนบ้าน

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

โครงการเยาวชนบางขันแตกอนุรักษ์และสืบ
สานดนตรีและนาฎศิลป์ไทย

130,000 120,000 120,000 8.33 % 130,000

รวมเงินอุดหนุน 304,250 308,030 294,250 310,000

รวมงบเงินอุดหนุน 304,250 308,030 294,250 310,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 311,140 318,885 374,250 410,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 396,140 413,701 404,250 440,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน 0 0 0 100 % 1,136,340

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 646,800
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เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 71,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 1,896,600

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,896,600

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน

0 0 0 100 % 100,000

คาเบ้ียประชุม 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 183,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

คาจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างถนนภายใน
ตําบล

0 0 0 100 % 160,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 360,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 110,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 0 653,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 22,000

คาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 0 0 0 100 % 54,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 76,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจัดทําป้ายบอกทางในเขตพ้ืนที่
ตําบลบางขันแตก

0 0 0 100 % 180,500

โครงการติดต้ังกระจกโค้งในตําบลบางขัน
แตก

0 0 0 100 % 97,500

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 278,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 354,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,903,600

งานก่อสร้าง
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 121,230 300,000 -33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 121,230 300,000 200,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 121,230 300,000 200,000

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งบริเวณ
ข้างศาลาประชาคม  หมูที่ 1

0 0 0 100 % 176,700

โครงการกอสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนาง
ประนอม  ฉัตรทิน) หมูที่ 6

0 0 0 100 % 248,700

โครงการกอสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนาย
สุด  สําราญร่ืน) หมูที่ 6

0 0 0 100 % 404,700

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 
(ซอยบ้านนางพะเยาว์ ฉายแก้ว)      หมูที่ 5

0 0 0 100 % 331,100

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
พร้อมสะพานคสล. บริเวณบ้านนายจรูญ  คู
ฮกซิว หมูที่ 7

0 0 0 100 % 841,200

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟຑลท์ติก
คอนกรีต ซอยบ้านบางตีนเป็ด 4  หมูที่ 10

0 0 0 100 % 335,800

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟຑลท์ติก
คอนกรีต บริเวณซอยข้างศาลาประชาคม 
หมูที่ 11

0 0 0 100 % 1,303,000

โครงการกอสร้างถนนลาดยางซอยผึ้งหลวง  
หมูที่ 5

0 0 0 100 % 446,000

โครงการกอสร้างสะพาน คลส.บริเวณบ้าน
บางตีนเป็ด 4 หมูที่ 10

0 0 0 100 % 393,200
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โครงการซอมแซมถนนผิวจราจรแอสฟຑลท์
ติกคอนกรีต (OVERLAY) บริเวณซอย
เกษตรพัฒนา 2 หมูที่ 1 เชื่อม หมูที่ 9

0 0 0 100 % 495,900

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนน คสล. 
บริเวณปากซอยบ้านนางหงอม  ดวงภูมิเมศ 
หมูที่ 9

0 0 0 100 % 44,600

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนสายนัดตา
วาย-แหลมใหญ หมูที่ 12

0 0 0 100 % 345,500

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

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

0 0 751,100 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 12  ตําบลบางขัน
แตก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 1,259,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างรางพร้อมทอระบายน้ํา 
เลียบถนนวัดนางพิมพ์ชวงพ้ืนที่หมูที่ 4

0 0 0 100 % 386,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ซอยหลัง
ศาลโกมินทร์  หมูที่ 4

0 0 0 100 % 425,300

โครงการขุดลอกคลอง/ลําประโดง ภายใน
หมูบ้านหมูที่ 2

0 0 0 100 % 108,800
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โครงการขุดลอกคลอง/ลําประโดง ภายใน
หมูบ้านหมูที่ 3

0 0 0 100 % 492,500

โครงการวางทอระบายน้ําบริเวณปลายซอย
พุทธรักษา (บ้านนายนาย  เขือนอก)  หมูที่ 
3

0 0 0 100 % 229,900

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คาK)(คา
กอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

0 0 0 100 % 200,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างออกแบบ สํารวจ รับรองแบบ ควบ
คุมงานกอสร้าง

0 184,000 380,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 184,000 2,390,100 7,208,900

รวมงบลงทุน 0 184,000 2,390,100 7,208,900

รวมงานก่อสร้าง 0 305,230 2,690,100 7,408,900

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 305,230 2,690,100 10,312,500
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเบ้ียประชุม 0 0 18,000 0 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 18,000 18,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมอาชีพการทําปุ๋ยหมัก 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 18,000 58,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 0 0 0 100 % 40,000
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะ
กรรมการศูนย์ถายทอดเทคโนโลยีฯ

0 0 0 100 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 120,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 120,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 18,000 178,000

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส ใสใจสิ่งแวดล้อม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการปลูกป่าชายเลน 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 0 40,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 40,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 18,000 218,000
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก  
เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านประปา

107,709 81,000 108,000 0 % 108,000

รายจายให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 91,895 82,030 250,000 -60 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 199,604 163,030 388,000 218,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 0 97,724 120,000 -16.67 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 97,724 120,000 100,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 298,006.83 463,461.13 444,000 -32.43 % 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 298,006.83 463,461.13 444,000 300,000

รวมงบด้าเนินงาน 497,610.83 724,215.13 952,000 618,000

รวมงานกิจการประปา 497,610.83 724,215.13 952,000 618,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 497,610.83 724,215.13 952,000 618,000

รวมทุกแผนงาน 37,239,966.11 38,524,664.07 58,000,000 58,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อง ารบริ าร วนตําบลบาง ัน ต

อํา ภอ มือง มุทร ง ราม   จัง วัด มุทร ง ราม

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 58,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 20,268,000 บาท
งบกลาง รวม 20,268,000 บาท

งบกลาง รวม 20,268,000 บาท
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม จํานวน 130,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม ํา รับพนั งานจาง
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

งิน มทบ องทุน งินทด ทน จํานวน 9,200 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน มทบ องทุนทด ทน ํา รับพนั งานจาง
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

บ้ียยังชีพผู ูงอายุ จํานวน 16,162,400 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน บ้ียยังชีพ ํา รับผู ูงอายุ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

บ้ียยังชีพ วามพิ าร จํานวน 2,606,400 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน บ้ียยังชีพ ํา รับผูพิ าร
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

บ้ียยังชีพผูป่วย อด จํานวน 90,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน บ้ียยังชีพ ํา รับผูป่วย อด
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

งิน ํารองจาย จํานวน 350,000 บาท

- พ่ือ ปน งิน ํารองจาย รณีฉุ ฉินท่ีมี ตุ าธารณภัย ิด
ึ้น  รือ รณี ารป้อง ัน ละยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รือ าด

วาจะ ิด าธารณภัย รือ รณีฉุ ฉิน  พ่ือบรร ทาปัญ า วาม
ดือดรอน องประชาชนโดย วนรวม
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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รายจายตาม อผู พัน
าใชจายใน ารจัด ารจราจร จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายใน ารจัดจราจร
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถ่ิน ( .บ.ท.) จํานวน 600,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วน
ทองถ่ิน( .บ.ท.)
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

งิน มทบ ลั ประ ัน ุ ภาพ จํานวน 200,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพตําบลบาง ัน
ต

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน  นบาง ัน ต จํานวน 100,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน นตําบลบาง ัน
ต

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป รวม 8,873,180 บาท
งบบุคลากร รวม 6,886,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,963,160 บาท
งิน ดือนนาย /รองนาย อง รป รอง วนทองถ่ิน จํานวน 532,080 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบ ทนราย ดือน องนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล 1 อัตรา ละรองนาย อง ารบริ าร วนตําบล 2
 อัตรา จํานวน 12  ดือน 
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําล
  ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภา
อง ารบริ าร วนตําบล(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ประ อบ ับ
ระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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าตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย จํานวน 45,600 บาท
- พ่ือจาย ปน าตอบ ทนประจําตํา นง องนาย อง าร
บริ าร วนตําบล 1 อัตรา ละรองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล 2 อัตรา จํานวน 12  ดือน 
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําล
  ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภา
อง ารบริ าร วนตําบล(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ประ อบ ับ
ระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย จํานวน 45,600 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบ ทนพิ ศษ องนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล 1  น ละรองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล 2  น จํานวน 12  ดือน  ปนไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วนตําบล รอง
นาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล  มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําล  ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล(ฉบับท่ี 2) พ.ศ
. 2547 ประ อบ ับระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

าตอบ ทนราย ดือน ล านุ าร/ท่ีปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
อง ารบริ าร วนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบ ทนราย ดือน อง ล านุ ารนาย อง าร
บริ าร วนตําบล 1  น  น จํานวน 12  ดือน  ปนไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วน

ตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําล  ล านุ ารนาย
อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ประ อบ ับระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
ารท่ี ี่ยว อง
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าตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ล านุ าร ภา
อง รป รอง วนทองถ่ิน

จํานวน 2,249,160 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบ ทนประธาน ภาฯ 1 ตํา นง/รองประธาน
ภาฯ 1 ตํา นง/
มาชิ ภาฯ 22 ตํา นง/ ละ ล านุ าร ภาฯ 1

 ตํา นง จํานวน 12  ดือน 
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าตอบ ทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําล
  ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภา
อง ารบริ าร วนตําบล(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ประ อบ ับ
ระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 3,923,520 บาท
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 2,671,380 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน ดือน/ าตอบ ทนราย ดือนพนั งาน วน
ตําบล  งิน พ่ิมอ่ืนๆท่ีจาย วบ ับ งิน ดือน  ละ งินปรับปรุง งิน
ดือนประจําปี องพนั งาน วนตําบล ัง ัด ํานั ปลัด ปรา
ฎตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี (2564-2566) ไ พ่ิม(ฉบับท่ี1) พ.ศ
. 2564 ประ อบดวย
1.ปลัดอบต. 1 อัตรา
2.รองปลัดอบต. 1 อัตรา
3. ัว นา ํานั ปลัด 1 อัตรา
4.นั วิ ราะ ฯ 1 อัตรา
5.นิติ ร 1 อัตรา
6.นั พัฒนาชุมชน 1 อัตรา
7.นั ทรัพย รบุ ล 1 อัตรา
8. จาพนั งานธุร าร 1 อัตรา
9.ตํา นงท่ี ไ / พ่ิม ติม
โดยตั้งจายไวจํานวน 12  ดือน
- ปนไปตามพรบ.ระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2542

- นัง ือ ํานั งาน .จ.  .ท. ละ .อบต.ท่ีมท 0809.2/ว138 ลงวัน
ท่ี 30 ธันวา ม 
 2558

งิน พ่ิมตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 84,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิมตางๆ องพนั งาน วนตําบลจํานวนตาม
อัตราท่ี ํา นดในตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี (2564-2566) ละ
ฉบับ ไ พ่ิม ติมถึงปัจจุบัน โดยตั้งจายไวจํานวน 12  ดือน
- ปนไปตามประ าศ .จ.  .ท.  .อบต.  รื่อง ํา นด ลั ณฑ
ารใ าราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ินไดรับ าตอบ ทนนอ
นือจา งิน ดือน ลงวันท่ี 27  มษายน 2547  ละ นัง ือ .จ. 

.ท.  .อบต.ท่ี มท0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16  ุมภาพันธ 2549  ละ
ประ าศ .จ.  .ท.  .อบต.  รื่อง ํา นดมาตรฐาน ี่ยว ับ ลั

ณฑใ พนั งาน วนทองถ่ิน ลู จาง ละพนั งานจาง ององ ร
ป รอง วนทองถ่ินไดรับ งิน พ่ิม า รองชีพช่ัว ราว (ฉบับท่ี2

) ประ อบ ับระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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งินประจําตํา นง จํานวน 168,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งินประจําตํา นงราย ดือน องผูดํารงตํา นง าย
บริ ารงานทองถ่ิน  ายอํานวย ารทองถ่ิน  องพนั งาน วน
ตําบลท่ีมี ุณ มบัติไดรับ ตามระ บียบท่ี ํา นด จํานวนตามอัตรา
ท่ี ํา นดในตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี (พ.ศ.2564-2566)  ไ
พ่ิม ติม(ฉบับท่ี1) พ.ศ. 2564 โดยตั้งจายไวจํานวน 12

  ดือน ประ อบดวย
1.ปลัดอบต.(นั บริ ารงานอบต.ระดับ ลาง)
2.รองปลัดอบต.(นั บริ ารงานอบต.ระดับตน)
3. ัว นา ํานั ปลัด(อํานวย ารทองถ่ินระดับตน)
- ปนไปตามพรบ.ระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2542

- นัง ือ ํานั งาน .จ.  .ท. ละ .อบต.ท่ีมท 0809.2/ว138 ลงวัน
ท่ี 30 ธันวา ม 
 2558

าตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 942,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน าตอบ ทนพนั งานจาง  ัง ัด ํานั ปลัด ปรา
ฎตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี (พ.ศ.2564-2566) ไ พ่ิม(ฉบับท่ี 1
) พ.ศ. 2564 โดยตั้งจายไวจํานวน ๑๒  ดือน ประ อบดวย
1.ผูชวย จาพนั งานธุร าร 2 อัตรา
2. น วน จํานวน 1 อัตรา
3. นงานท่ัวไป จํานวน 4 อัตรา
4. ละตํา นงท่ี ไ / พ่ิม
- ปนไปตาม นัง ือ .จ.  .ท.  .อบต.ท่ี มท0809.2/ว 138 ลงวัน
ท่ี 30 ธันวา ม 2558 ประ อบ ับระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี

ี่ยว อง
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งิน พ่ิมตาง ๆ องพนั งานจาง จํานวน 58,140 บาท
- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิม า รองชีพช่ัว ราว องพนั งานจางตาม
ภาร ิจ พนั งานจางท่ัวไป  ัง ัด ํานั ปลัด  ตามระ บียบท่ี
ํา นด จํานวนตามอัตราท่ี ํา นดในตาม ผนอัตรา ําลัง าม

ปี (2564-2566) ละฉบับ ไ พ่ิม ติมถึงปัจจุบัน โดยตั้งจายไว
จํานวน 12  ดือน
- ปนไปตาม นัง ือ .จ.  .ท.  .อบต.ท่ี มท0809.2/ว 138 ลงวัน
ท่ี 30 ธันวา ม 2558 ประ อบ ับระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี

ี่ยว อง
งบด้าเนินงาน รวม 1,869,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 510,000 บาท
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน

ทองถ่ิน
จํานวน 300,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
อง ารบริ าร วนตําบล  ชน  าตอบ ทน ณะ
รรม าร  รรม าร รือ จา นาท่ีตางๆ ตามระ บียบ ฎ มายท่ี
ํา นดใ ไดรับ  รรม าร รือ จา นาท่ีตาม ฎ มาย ลือ ตั้ง อง

อง รป รอง วนทองถ่ิน  ณะ รรม าร รือ จา นาท่ีตาม
ฎ มายจัดซื้อจัดจาง ละบริ ารพั ดุภา รัฐ

- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนท่ี ุดท่ี   0402.5/ว
 156 ลงวันท่ี 19  ันยายน 2560 ประ อบ ับระ บียบ  นัง ือ ั่ง
ารท่ี ี่ยว อง

า บ้ียประชุม จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน า บ้ียประชุม ณะ รรม าร  รรม าร รือ จา
นาท่ีตางๆ ตามระ บียบ ฎ มายท่ี ํา นดใ ไดรับ 

- ปนไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร อง
พนั งาน วนตําบล พนั งานจาง ท่ีมาปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร ละ รือวัน ยุดราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประ อบระ บียบ  ละ  นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว
อง
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า ชาบาน จํานวน 120,000 บาท
- พ่ือจาย ปน า ชาบานใ ับพนั งาน วนตําบล ซึ่งมี ิทธิไดรับ
ตามระ บียบ องทางราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน อง า
ราช าร วนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ละท่ี ไ พ่ิม ติมถึง(ฉบับท่ี 4
) พ.ศ. 2562  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร( งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตร อง าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา)ใ พนั งาน วน
ตําบล ซึ่งมี ิทธิไดรับตามระ บียบ องทางราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง
ารท่ี ี่ยว อง

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผูบริ ารทองถ่ิน จํานวน 25,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องผูบริ ารทองถ่ิน ซึ่งมี
ิทธิไดรับตามระ บียบ องทางราช าร

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว
อง

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ ารตางๆ ชน  าถาย
อ าร  า าป นัง ือ  าซั ฟอ   า ําจัด ยะ รือ ิ่ง
ปฏิ ูล  าระวางบรรทุ   า ชาทรัพย ิน(ย วน า ชาบาน) ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือท่ี ี่ยว อง 

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร จํานวน 10,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าใชจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร  ชน  าใช
จายในพิธี ปิดอา าร พิธี ารทางศา นา รัฐพิธี ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 40,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน  า บ้ีย ลี้ยง ดินทาง  าอา าร  า
ชาท่ีพั   าพา นะ ละ าใชจายอ่ืนๆท่ี ี่ยว องใน าร ดินทาง
ไปราชา ร อบรม  ัมมนา องผูบริ าร พนั งาน วน
ตําบล พนั งานจาง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

าใชจายในงานรัฐพิธี จํานวน 40,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายในรัฐพิธี  ชน  าจัด ถานท่ี  า ชา รื่อง
ียง ดอ ไม พวงมาลัย  ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
โ รง าร อบรมใ วามรู ฎ มาย อมูล าว าร องทางราช าร 
ใ ับผูนําชุมชน ละประชาชนท่ัวไป

จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง ารอบรมใ วามรู
ฎ มาย  อมูล าว าร องทางราช ารใ ับผูนําชุมชน ละ

ประชาชนท่ัวไป  ชน  าตอบ ทนวิทยา ร  าอา าร ลางวัน  า
อา ารวาง นํ้าดื่ม  า อ าร ูมืออบรม ฯลฯ 
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
-ปรา ฎ ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  นาท่ี 112

 ลําดับท่ี 5
โ รง ารจัดทํา อ ารประชา ัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง ารจัดทํา อ ารประชา
ัมพันธ  ชนจัดทํา ื่อ  อ าร วาร ารประชา ัมพันธ ปฏิทิน
ดงผล ารดํา นินงาน องอบต. ฯลฯ 

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
-ปร ฎ ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  นาท่ี 113

 ลําดับท่ี 11
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โ รง าร ยาวชน รียนรู  วิถีชีวิตพอ พียงตาม นวพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง าร ยาวชน รียนรูวิถีพอ พียงตาม
นวพระราชดําริ  ชน  าตอบ ทนวิทยา ร  าอา าร ลางวัน  า

อา ารวาง นํ้าดื่ม  า อ าร ูมืออบรม ฯลฯ 
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
-ปรา ฎ ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  พ่ิม
ติม(ฉบับท่ี 1)  นาท่ี 14 ลําดับท่ี 1

โ รง าร ลือ ตั้งนาย ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบลบาง
ัน ต

จํานวน 300,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถ่ิน
ละผูบริ ารทองถ่ิน  ชน  าบัตร ลือ ตั้ง  าวั ดุอุป รณฺ  ี่ยว
ับ าร ลือ ตั้ง  าใช อย  าธารณูปโภ  (ย วน าตอบ ทน
ณะ รรม าร าร ลือ ตั้งประจําอง รป รอง วนทองถ่ิน ละ
าตอบ ทน รรม ารประจํา นวย ลือ ตั้ง) ตาม รอบราย าร า

ใชจายใน ารจัด าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถ่ิน ละผูบริ ารทอง
ถ่ิน
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

โ รงปลู ตนไม ถวาย ม อง ผนดิน จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง ารปลู ตนไมถวาย ม อง ผน
ดิน  ชน  าตอบ ทนวิทยา ร  าอา าร ลางวัน  าอา าร
วาง นํ้าดื่ม  า อ าร ูมืออบรม  าใชจายอ่ืนๆท่ีจํา ปน ํา รับ
โ รง าร ฯลฯ 
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  นาท่ี 105

 ลําดับท่ี 2
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน องอบต.ใ
ามารถใช ารไดตามป ติ ละมีประ ิทธิภาพ

- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ท่ี มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันท่ี ่20 มิถุนายน 2559  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารท่ี

ี่ยว อง
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ/จัด าวั ดุ ํานั งานท้ังประ ภทวั ดุ ง
ทน  ละวั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึงวั ดุอุป รณประ อบ ละ
อะไ ล  ชน  นัง ือ  รื่อง ิด ล  ท่ี ย็บ
ระดาษ  รรไ ร  ระดาษ  มึ  ดิน อ ปา า นํ้ายาลบ ํา

ผิด ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ/จัด าวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ท้ังประ ภทวั ดุ
งทน  ละวั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึงวั ดุอุป รณประ อบ ละ

อะไ ล  ชน ไมโ รโฟน โ มไฟ ฟิว   ลอดไฟฟ้า  ผงวงจร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วั ดุงานบานงาน รัว จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ/จัด าวั ดุงานบานงาน รัวตางๆ ท้ัง
ประ ภทวั ดุ งทน  ละวั ดุ ิ้น
ปลือง  ชน  มอ  ระทะ  ะละมัง ผงซั ฟอ   บู นํ้ายาดับ
ลิ่น  ปรง ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
วั ดุยานพา นะ ละ น ง จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ/จัด าวั ดุยานพา นะ ละ น งตางๆ ท้ัง
ประ ภทวั ดุ งทน  ละวั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึงวั ดุอุป รณ
ประ อบ ละอะไ ล  ชน ไ วง ประ จ  ม รง ยางรถ
ยนต นํ้ามัน บร   บร   รัช พวงมาลัย ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ/จัด าวั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่นตางๆ วั ดุ
ิ้น ปลือง  ชน  ุงตม นํ้ามัน ช้ือ พลิง นํ้ามัน ลอลื่น นํ้ามันดี
ชล นํ้ามัน บนซิน นํ้ามันจารบี ถาน  าซ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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วั ดุ าร ษตร จํานวน 10,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ/จัด าวั ดุ าร ษตรตางๆ ท้ังประ ภทวั ดุ
งทน  ละวั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึงวั ดุอุป รณประ อบ ละ

อะไ ล  ชน  ียว  ปริง ลอร ปุ๋ย ยาป้อง ัน ละ ําจัดศัตรูพืช
ละ ัตว  ัว ะโ ล ดูดนํ้า  ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ/จัด าวั ดุโฆษณา ละ ผย พรตางๆ ท้ัง
ประ ภทวั ดุ งทน  ละวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน ป้ายประชา
ัมพันธ  ี พู ัน  ระดาษ ียนโป ตอร ฟิลม ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
วั ดุ อมพิว ตอร จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ/จัด าวั ดุ อมพิว ตอร ท้ังประ ภทวั ดุ ง
ทน  ละวั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึงวั ดุอุป รณประ อบ ละ
อะไ ล  ชน  ผน รือจานบันทึ อมูล อุป รณบันทึ
อมูล  นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดรฟ  ผน รอง ง  ป้น

พิมพ  มา  ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 529,000 บาท
าไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าไฟฟ้า ํา รับใชในอา ารท่ีทํา ารอบต. ละท่ี
ี่ยว อง ใ ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
านํ้าประปา านํ้าบาดาล จํานวน 24,000 บาท

พ่ือจาย ปน านํ้าประปา ํา รับใชใน อา ารท่ีทํา ารอบต. ละท่ี
ี่ยว อง ใ ารประปา วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
าบริ ารโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

พ่ือจาย ปน งิน าบริ ารโทรศัพท ํา รับ ารใชงานราช ารอบต
. ละท่ี ี่ยว อง ใ บริษัทโทร มนา ม งชาติ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม จํานวน 123,000 บาท
พ่ือจาย ปน าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม(อิน ตอร
น็ต) ํา รับ ารใชงานราช ารอบต. ละท่ี ี่ยว อง ใ บริษัท
โทร มนา ม งชาติ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

า ชาพ้ืนท่ี ว็บไซต ละ าธรรม นียมท่ี ี่ยว อง จํานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ปน งิน าบริ าร ชาพ้ืนท่ี ว็ปไซดอบต.บาง ัน ต
ํา รับ ารใชงานราช ารอบต. ละท่ี ี่ยว อง

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
งบลงทุน รวม 117,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 117,500 บาท
รุภัณฑ ํานั งาน

จัดซื้อ าอ้ี ํานั งาน จํานวน 18,000 บาท

- พ่ือจัดซื้อ าอ้ี ํานั งาน บบมีพนั พิง ระดับ ลาง จํานวน 6
 ตัวๆละ 3,000  บาท  ปน งิน 18,000 บาท (อางอิงรา าทอง
ตลาด)
ุณลั ษณะ รุภัณฑ

-โ รง รางผลิตจา วั ดุ ล็
-มีพนั พิง มีท่ีพั น
-ปรับระดับ ูงต่ําได มีลอ ลื่อน
- า ล็ ชุมโ มี่ยม
-รับนํ้า นั ได 120  ิโล รัม
- นาด 55x56x90-100 ซม.
- ีดํา
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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จัดซื้อ าอ้ี ํานั งาน ํา รับผูบริ าร จํานวน 5,000 บาท
- พ่ือจัดซื้อ าอ้ี ํานั งาน ํา รับผูบริ าร จํานวน 1
 ตัว รา า 5,000  บาท(อางอิงรา าทองตลาด)
ุณลั ษณะ รุภัณฑ

-โ รง รางผลิตจา วั ดุ ล็
- บาะ ละพนั พิง ูงบุฟองนํ้า
-มีท่ีพั น อง างโย อนได
-ปรับระดับ ูงต่ําไดดวยระบบไฮดรอลิ
-ฐาน าอ้ี ปน ล็ ยึด
- า ล็ ชุมโ มี่ยม ลอ 5  ฉ
- ีดํา
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

จัดซื้อตู ล็ ็บ อ ารบาน ลื่อน ระจ จํานวน 38,000 บาท

- พ่ือจัดซื้อตู ล็ ็บ อ าร  บบบาน ลื่อน ระจ
ุณลั ษณะ รุภัณฑ

1.  นาด .88xล40.7x 176 ซม. จํานวน 6 ตูๆละ 5,000 บาท
2.  นาด .118.5xล40.7x 88 ซม. จํานวน 2 ตูๆละ 4,000

 บาท(อางอิงรา าทองตลาด)
รวม ปน งิน 38,000  บาท
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

จัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร จํานวน 22,000 บาท

- พ่ือจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร  ํา รับงานประมาลผล  บบท่ี 1
 รา า 22,000  บาทจํานวน 1  รื่อง
ุณลั ษณะพ้ืนฐาน

- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563

( นา 3ลําดับท่ี 7)  
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จัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือLED าวดํา จํานวน 15,000 บาท
- พ่ือจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร  รือLED  าวดํา ชนิด Network 
บบท่ี 2 (38 นา/นาที)  จํานวน 1  รื่อง รา า 15,000  บาท
ุณลั ษณะพ้ืนฐาน

- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563

( นา 16ลําดับท่ี 46)  
จัดซื้อ รื่อง น นอร จํานวน 17,000 บาท

- พ่ือจัดซื้อ รื่อง น นอร  ํา รับงาน ็บ อ ารระดับศูนย
บริ าร  บบท่ี 1  จํานวน 1  รื่อง รา า 17,000  บาท
ุณลั ษณะพ้ืนฐาน

- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563

( นา 20 ลําดับท่ี 56) 
จัดซื้อ รื่อง ํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

- พ่ือจัดซื้อ รื่อง ํารองไฟฟ้า  นาด 800 VAจํานวน 1
  รื่อง รา า 2,500  บาท
ุณลั ษณะพ้ืนฐาน

- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563

 ( นา 21 ลําดับท่ี 62)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,160,980 บาท
งบบุคลากร รวม 2,208,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 2,208,480 บาท
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 1,578,180 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตําบล  งิน พ่ิมอ่ืนๆท่ีจาย วบ
ับ งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี องพนั งาน วน

ตําบล ัง ัด อง ลัง โดยตั้งจายไว 12  ดือนดังน้ี
1. ตํา นงผอ. อง ลัง 1 อัตรา
2. ตํา นงนว .จัด ็บรายได 1 อัตรา
3. ตํา นงจพง.จัด ็บรายได 1 อัตรา
4. ตํา นงจพง.พั ดุ 1 อัตรา
5. ตํา นงจพง. าร งิน ละบัญชี 1 อัตรา
6. ละตํา นงท่ี ไ / พ่ิม ติม
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

พ่ือจาย ปน งินประจําตํา นง  ายอํานวย ารระดับ
ตน ตํา นงผูอํานวย าร อง ลัง 1 อัตรา
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

าตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 558,960 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ พนั งาน
จางท่ัวไป  ัง ัด อง ลัง ตามจํานวน ละอัตราท่ี ํา นดไวใน ผน
อัตรา ําลัง ามปี (2564-2566) ละฉบับ ไ พ่ิม ติม โดยตั้งจาย
ไวจํานวน 12  ดือน ประ อบดวย
1.ผช.พง. าร งิน ละบัญชี 1 อัตรา
2.ผช.จพง.จัด ็บรายได 1 อัตรา
3.ผช.จพง.พั ดุ 1 อัตรา
4. นงานท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา
5. ละตํา นงท่ี ไ / พ่ิม ติม
ปนไปตาม นัง ือ .จ.  .ท.  .อบต.ท่ี มท0809.2/ว 138 ลงวัน
ท่ี 30 ธันวา ม 2558  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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งิน พ่ิมตาง ๆ องพนั งานจาง จํานวน 29,340 บาท
- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิม า รองชีพช่ัว ราว องพนั งานจางตาม
ภาร ิจ พนั งานจางท่ัวไป  ัง ัด อง ลัง ตามจํานวน ละอัตราท่ี
ํา นดในตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี (2564-2566) ละฉบับ ไ
พ่ิม ติม โดยตั้งจายไวจํานวน 12  ดือน
- ปนไปตาม นัง ือ .จ.  .ท.  .อบต.ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ท่ี 30 ธันวา ม 2558  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

งบด้าเนินงาน รวม 897,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 163,000 บาท
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน

ทองถ่ิน
จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
อง ารบริ าร วนตําบล  ชน  าตอบ ทน ณะ
รรม าร  รรม าร รือ จา นาท่ีตางๆ ตามระ บียบ ฎ มายท่ี
ํา นดใ ไดรับ  รรม าร รือ จา นาท่ีตาม ฎ มาย ลือ ตั้ง อง

อง รป รอง วนทองถ่ิน  ณะ รรม าร รือ จา นาท่ีตาม
ฎ มายจัดซื้อจัดจาง ละบริ ารพั ดุภา รัฐ

- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนท่ี ุดท่ี   0402.5/ว
 156 ลงวันท่ี 19  ันยายน 2560  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารท่ี

ี่ยว อง
า บ้ียประชุม จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน า บ้ียประชุม อง ณะ รรม าร  รรม าร รือ จา
นาท่ีตางๆ ตามระ บียบ ฎ มายท่ี ํา นดใ ไดรับ  รรม าร
รือ จา นาท่ีตาม ฎ มาย ลือ ตั้ง ององ รป รอง วนทอง

ถ่ิน  ณะ รรม าร รือ จา นาท่ีตาม ฎ มายจัดซื้อจัดจาง ละ
บริ ารพั ดุภา รัฐ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  พนัง
งาน วนตําบล พนั งานจางท่ีมาปฏิบัติราช ารนอ วลาราช าร
ละวัน ยุดราช าร ซึ่ง ปนงาน รงดวน ตามระ บียบ ระทรวง

ม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ
วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2559

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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า ชาบาน จํานวน 48,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งิน า ชาบานใ ับ พนังงาน วนตําบล ัง ัด อง
ลัง ผูท่ีมี ิทธิไดรับตามระ บียบ องทางราช าร

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า ชาบาน อง า
ราช าร วนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ละท่ี ไ่ พ่ิม ติมถึง(ฉบับท่ี 4
) พ.ศ. 2562  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษา( งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา) พนั งาน วนตําบลซึ่งมี ิทธิ

ไดรับตามระ บียบ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  ละท่ี
ไ พ่ิม ติม(ฉบับท่ี3)พ.ศ.2549  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

ค่าใช้สอย รวม 574,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร

จาง มาบริ าร รงงานบุ ลภายนอ พ่ือปฏิบัติงาน ี่ยว ับดาน
จัด ็บ อมูล

จํานวน 108,000 บาท

1. พ่ือจาย ปน าจาง มาบริ าร รงงานบุ ลภายนอ พ่ือ
ปฏิบัติงาน ี่ยว ับดานจัด ็บ อมูล จํานวน 1 ราย ปน
จํานวน 12  ดือน
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ท่ี มท 0808.2

/ว7120 ลงวันท่ี 8 ธันวา ม 2559 ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี
ี่ยว อง

จาง มาบริ าร รงงานบุ ลภายนอ พ่ือปฏิบัติงาน ี่ยว ับดาน
จัด ็บรายได

จํานวน 108,000 บาท

2. พ่ือจาย ปน าจาง มาบริ าร รงงานบุ ลภายนอ พ่ือ
ปฏิบัติงาน ี่ยว ับดานจัด ็บรายได จํานวน 1 ราย ปน
จํานวน  12  ดือน
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ท่ี มท 0808.2

/ว7120 ลงวันท่ี 8 ธันวา ม 2559 ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี
ี่ยว อง
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จาง มาบริ าร รงงานบุ ลภายนอ พ่ือปฏิบัติงานพั ดุ ละ
ทรัพย ิน

จํานวน 114,000 บาท

๓. พ่ือจาย ปน าจาง มาบริ าร รงงานบุ ลภายนอ พ่ือ
ปฏิบัติงาน ี่ยว ับดานพั ดุ ละทรัพย ิน จํานวน 1 ราย ปน
จํานวน 12  ดือน
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ท่ี มท 0808.2

/ว7120 ลงวันท่ี 8 ธันวา ม 2559 ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี
ี่ยว อง

จาง มา รงงานบุ ลภายนอ พ่ือปฏิบัติงาน ี่ยว ับดาน าร งิน
ละบัญชี

จํานวน 114,000 บาท

4. พ่ือจาย ปน าจาง มาบริ าร รงงานบุ ลภายนอ พ่ือ
ปฏิบัติงาน ี่ยว ับดาน าร งิน ละบัญชี จํานวน 1 ราย ปน
จํานวน 12  ดือน
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ท่ี มท 0808.2

/ว7120 ลงวันท่ี 8 ธันวา ม 2559 ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี
ี่ยว อง

รายจายใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 40,000 บาท

- พ่ือ ปนรายจายใ ไดมาซึ่งบริ าร  ชน  าถาย อ าร  า
ธรรม นียมตางๆ  าจาง มาบริ ารบุ ลภายนอ  ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 40,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน  า บ้ีย ลี้ยง ดินทาง  าอา าร  า
ชาท่ีพั   าพา นะ ละ าใชจายอ่ืนๆ ท่ี ี่ยว อง ับ าร ดินทาง
ไปราช าร รืออบรม ัมมนา  องพนั งาน วนตําบล พนั งาน
จาง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 ระ บียบ ละ
นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 50,000 บาท
- พ่ือ ปน าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ินตางๆ องอบต.ใ
ามารถใชงานไดตามป ติ

- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ท่ี มท
 ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระ บียบ ละ
นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ/จัด าวั ดุ ํานั งานตางๆ ท้ังประ ภทวั ดุ
งทน  ละวั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึงวั ดุอุป รณประ อบ ละ

อะไ ล  ชน  นัง ือ  รื่อง ิด ล  ท่ี ย็บ ระดาษ  รรไ ร  าระ
ดาษ  มึ  ดิน อ ปา า นํ้ายาลบ ําผิด ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วั ดุยานพา นะ ละ น ง จํานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ/จัด าวั ดุยานพา นะ ละ น งตางๆ ท้ัง
ประ ภทวั ดุ งทน  ละวั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึงวั ดุอุป รณ
ประ อบ ละอะไ ล  ชน ไ วง ประ จ  ม รง ยางรถ
ยนต นํ้ามัน บร  นอต ละ รู  บร   รัชพวงมาลัยฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ/จัด าวั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่นตางๆ ท้ัง
ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน  ุงตม นํ้ามัน ช้ือ พลิง นํ้ามันดี
ชล นํ้ามัน บนซิน จารบี นํ้ามัน รื่อง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วั ดุ อมพิว ตอร จํานวน 50,000 บาท
พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ/จัด าวั ดุ อมพิว ตอรตางๆ ท้ังประ ภท
วั ดุ งทน  ละวั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึงวั ดุอุป รณประ อบ ละ
อะไ ล  ชน  ผน รือจานบันทึ อมูล อุป รณบันทึ
อมูล  นวยประมวลผล อารดดิ ไดรฟ ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
าบริ ารไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

พ่ือจาย ปน าบริ ารไปรษณีย  าธนาณัติ  าดวงตรา
ไปรษณียา ร  าธรรม นียม ารโอน งินในระบบบริ าร าร งิน
าร ลังภา รัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ  (GFIMS)ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
งบลงทุน รวม 55,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,500 บาท
รุภัณฑ ํานั งาน

าอ้ี ํานั งาน จํานวน 18,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อจัด า าอ้ี ํานั งาน  บบมีพนั พิง ระดับ
ลาง จํานวน 6 ตัวๆ ละ 3,000 บาท  ปน งิน 18,000  บาท(อาง

อิงรา าทองตลาด)
ุณลั ษณะ รุภัณฑ

-โ รง รางผลิตจา วั ดุ ล็
-มีพนั พิง มีท่ีพั น
-ปรับระดับ ูงต่ําได มีลอ ลื่อน
- า ล็ ชุมโ มี่ยม
-รับนํ้า นั ได 120  ิโล รัม
- นาด 55x56x90-100 ซม.
- ีดํา
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

ตู ็บ อ าร ๔ ช้ัน ๔๐ ชอง จํานวน 8,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อจัด าตู ็บ อ าร 4 ช้ัน 40

 ชอง จํานวน 1 ตู รา า 8,000  บาท(อางอิงรา าทองตลาด)
ุณลั ษณะ รุภัณฑ

-ทําจา ล็
-วาง ฟ้มตั้ง 4 ช้ัน 40 ชอง
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
รื่อง อมพิว ตอร ํา รับ ํานั งาน จํานวน 17,000 บาท

- พ่ือจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร  ํา รับ ํานั งาน (จอ ดงภาพ
นาดไมนอย วา 19 น้ิว) รา า 17,000  บาท จํานวน 1  รื่อง
ุณลั ษณะพ้ืนฐาน

- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563

 ( นา 3ลําดับท่ี 6) 
รื่อง ํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

- พ่ือจัดซื้อ รื่อง ํารองไฟฟ้า  นาด 800 VA รา า 2,500 บาท
จํานวน 1  รื่อง
ุณลั ษณะพ้ืนฐาน

- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563

 ( นา 21ลําดับท่ี 62)

จัดซื้อ รื่องพิมพ จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจัดซื้อจัด า รื่องพิมพ Multifunction  ล ซอร  รือ LED 
าวดํา จํานวน 1  รื่อง รา า 10,000  บาท
ุณลั ษณะพ้ืนฐาน

- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563

 ( นา 18 ลําดับท่ี 51)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 235,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 235,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน

ทองถ่ิน
จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
อง ารบริ าร วนตําบล  ชน  าตอบ ทน ณะ
รรม าร  รรม าร รือ จา นาท่ีตางๆ ตามระ บียบ ฎ มายท่ี
ํา นดใ ไดรับ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน อา า

มั รท่ีอง ารบริ าร วนตําบล ั่งใ ปฏิบัติ นาท่ีป้อง ัน ละ
บรร ทา าธารณภัย ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

โ รง ารจัดตั้งจุดตรวจจุดบริ ารประชาชนชวง ทศ าลปีใ ม จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง ารตั้งจุดบริ ารประชาชนชวง
ทศ าลปีใ ม  ชน  า ชา ตนท  าติดตั้งไฟฟ้า ง วาง  านํ้า
ดื่ม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) 
นาท่ี ๙๖ ลําดับท่ี ๒

โ รง ารจัดตั้งจุดตรวจจุดบริ ารประชาชนชวง ทศ าล ง รานต จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง ารตั้งจุดบริ ารประชาชนชวง
ทศ าลลง รานต  ชน  า ชา ตนท  าติดตั้งไฟฟ้า ง วาง  า
นํ้าดื่ม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖) 
นาท่ี ๙๖ ลําดับท่ี ๒
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โ รง ารฝึ อบรม ารป้อง ัน บรร ทา าธารณภัย ละระงับ
อั ีภัย บ้ืองตนในพ้ืนท่ี ตําบลบาง ัน ต

จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง ารฝึ อบรม ารป้อง ันบรร ทา
าธารณภัย ละระงับอั ีภัย บ้ืองตนในพ้ืนท่ีตําบลบาง ัน
ต   ชน  าตอบ ทนวิทยา ร  าอา ารวาง ละนํ้าดื่ม  าอา าร
ลางวัน  าวั ดุอุป รณท่ีจํา ปน ํา รับ ารฝึ

อบรม ทด อบ  อ าร ูมือ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) 
นาท่ี ๙๗ ลําดับท่ี ๔

โ รง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ ประจําอง ร
ป รอง วนทองถ่ิน

จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิต
อา าภัยพิบัติประจําอง รป รอง วนทองถ่ิน  ชน  าตอบ ทน
วิทยา ร  าอา ารวาง ละนํ้าดื่ม  าอา าร ลางวัน  าวั ดุ
อุป รณท่ีจํา ปน ํา รับ ารฝึ อบรม ทด อบ  อ าร ูมือ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)  พ่ิม
ติมฉบับท่ี ๑  นาท่ี ๑๘ ลําดับท่ี ๒

โ รงฝึ อบรมทบทวน วามรู ละ พ่ิมศั ยภาพอา า มั รป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน

จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง ารฝึ อบรมทบทวน วามรู ละ
พ่ิม ติมศั ยภาพอา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน  ชน  าตอบ
ทนวิทยา ร  าอา ารวาง ละนํ้าดื่ม  าอา าร ลางวัน  าวั ดุ

อุป รณท่ีจํา ปน ํา รับ ารฝึ อบรม ทด อบ  อ าร ูมือ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) 
นาท่ี ๙๖ ลําดับท่ี ๑

าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน องอบต.ใ
ามารถใช ารไดอยางมีประ ิทธิภาพ

- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วั ดุยานพา นะ ละ น ง จํานวน 5,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ/จัด าวั ดุนายพา นะ ละ น ง ท้ังวั ดุ ง
ทน วั ดุ ิ้น ปลือง ละวั ดุอุป รณประ อบ ละ
อะไ ล  ชน ไ วง ประ จ  ม รง ยางรถยนต นํ้ามัน
บร   บร   รัช พวงมาลัย ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ/จัด าวั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่นตางๆ วั ดุ
ิ้น ปลือง  ชน  ุงตม นํ้ามัน ช้ือ พลิง นํ้ามัน ลอลื่น นํ้ามันดี
ชล นํ้ามัน บนซิน จารบี ถาน  าซ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วั ดุ รื่อง ตง าย จํานวน 45,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ/จัด าวั ดุ รื่อง ตง าย ท้ังวั ดุ งทน ละ
วั ดุ ิ้น ปลือง ได ชุดดับ พลิงชนิด ันไฟ จํานวน ๒ ชุด  รื่อง
บบชุดปฏิบัติงาน  ื้อ  าง ง ถุง ทา

- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
วั ดุ รื่องดับ พลิง จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ/จัด าวั ดุ รื่องดับ พลิง ท้ังวั ดุ ิ้น
ปลือง  ละวั ดุ งทน  ชน วาลวนํ้าดับ พลิง ทอ ายดับ พลิง  าย
ดับ พลิง ถังดับ พลิง ลู บอลดับ พลิง นํ้ายา มี/ผง มีดัล
พลิง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วันที่พิมพ : 21/12/2564  10:58:35 นา : 25/66



แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,039,240 บาท

งบบุคลากร รวม 657,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 657,840 บาท
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 615,840 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน ดือน าตอบ ทนราย ดือนพนั งาน วน
ตําบล  งิน พ่ิมอ่ืนๆท่ีจาย วบ ับ งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน
ดือนประจําปี พนั งาน วนตําบล อง ารศึ ษา ศา นา ละ
วัฒนธรรม  ได  
1. ตํา นงผอ. อง ารศึ ษาฯ  1 อัตรา
2. ตํา นงนว .ศึ ษา 1 อัตรา
3.  ละตํา นงท่ี ไ รือ พ่ิม ติม
โดย ํานวนตั้งจายไว 12  ดือน
- ปนไปตามพรบ.ระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2542

- นัง ือ ํานั งาน .จ.  .ท. ละ .อบต.ท่ีมท 0809.2/ว138 ลงวัน
ท่ี 30 ธันวา ม 
 2558

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินประจําตํา นง ผูอํานวย าร อง าร
ศึ ษาฯ ตามระ บียบท่ี ํา นด
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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งบด้าเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน

ทองถ่ิน
จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
อง ารบริ าร วนตําบล  ชน  าตอบ ทน ณะ
รรม าร  รรม าร รือ จา นาท่ีตางๆ ตามระ บียบ ฎ มายท่ี
ํา นดใ ไดรับ  ณะ รรม าร รือ จา นาท่ีตาม ฎ มายจัดซื้อ

จัดจาง ละบริ ารพั ดุภา รัฐ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนท่ี ุดท่ี   0402.5/ว
 156 ลงวันท่ี 19  ันยายน 2560  ละระ บียบ  นัง ือ ั่ง ารท่ี

ี่ยว อง
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  พนัง
งาน วนตําบล พนั งานจางท่ีมาปฏิบัติราช ารนอ วลาราช าร
ละวัน ยุดราช าร ซึ่ง ปนงาน รงดวน ตามระ บียบ ระทรวง

ม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ
วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2559

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจายใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือ ปนรายจายใ ไดมาซึ่งบริ าร  ชน  าถาย อ าร  า
ธรรม นียมตางๆ  าจาง มาบริ ารบุ ลภายนอ  ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปน ารับรอง รือ ลี้ยงรับรอง  าใชจายในพิธี ปิดอา าร
ตางๆ  าใชจายใน ารประชุมราช าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 30,000 บาท
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โ รง ารทัศนศึ ษาดูงาน พ่ือ พ่ิมศั ยภาพ รู ละ ณะ รรม าร
ศูนยพัฒนา ด็ ล็

จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง ารทัศนศึ ษา  พ่ือพัฒนา
ศั ยภาพ รู ละ ณะ รรมา ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัดอบต
.บาง ัน ต ท้ัง ๓  ง  ชน  าตอบ ทนวิทยา ร  าอา ารวาง
ละนํ้าดื่ม  า ชาท่ีพั   า ชารถยนต  า อ าร ูมือ  ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน องอบต.ใ ใช
ารไดตามป ติ ละมีประ ิทธิภาพ

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อจัด าวั ดุ ํานั งาน ท้ังวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง รวมถึงวั ดุอุป รณประ อบ ละ
อะไ ล  ชน  นัง ือ  ระดาษ  มึ  ดิน อ ปา า ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วั ดุงานบานงาน รัว จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อจัด าวั ดุงานบานงาน รัว ท้ังวั ดุ ง
ทน วั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึงวั ดุอุป รณประ อบ ละ
อะไ ล  ชน  มอ  ระทะ  ะละมัง  ปรง  บู ผงซั ฟอ  นํ้ายา
ลาง องนํ้า ถัง ถาด  ว ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วั ดุโฆษณา ละ ผย พร จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อจัด าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ท้ังวั ดุ ง
ทน วั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึงวั ดุอุป รณประ อบ ละ
อะไ ล  ชน ป้ายประชา ัมพันธ พู ัน  ี  ระดาษ ียน
โป ตอร  มมโมรี่ ารด ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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วั ดุ อมพิว ตอร จํานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อจัด าวั ดุ อมพิว ตอร ท้ังวั ดุ งทน วั ดุ
ิ้น ปลือง รวมถึงวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  ผน

บันทึ อมูล รือจานบันทึ อมูล อุป รณบันทึ อมูล ฮาร
ดดิ ไดรฟ  ผน รอง ง  ป้นพิมพ  มา  ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

งบลงทุน รวม 46,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,400 บาท
รุภัณฑ ํานั งาน

๑.ตู ็บ อ ารบาน ลื่อน ระจ จํานวน 8,000 บาท

- พ่ือจัดซื้อตู ล็ ็บ อ าร  บบบาน ลื่อน ระจ ( บบ
นอน) จํานวน 2 ตูๆละ 4,000 บาท  ปน งิน 8,000  บาท(อางอิง
รา าทองตลาด)
ุณลั ษณะ รุภัณฑ

1. นาดไมนอย วา 118xล40x 87 ซม. 
2.มี ผนช้ันปรับระดับ 2 ช้ัน
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

๒.ตู ็บ อ าร บบ ๒ บาน จํานวน 5,900 บาท

- พ่ือจัดซื้อตู ล็ ็บ อ าร  บบ 2 บาน จํานวน 1 ตู  ปน
งิน 5,900  บาท
ุณลั ษณะ รุภัณฑ

1.มีมือจับชนิดบิด
2.มี ผนช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน
3. ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม(มอ .)
- ปนรา าตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ  ํานั งบ
ประมาณ ธันวา ม  2563( นา 26ลําดับท่ี 10.14.1)

๓.โตะทํางาน จํานวน 6,000 บาท

- พ่ือจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว รา า 6,000  บาท(อางอิง
รา าทองตลาด)
ุณลั ษณะ รุภัณฑ

- าไม ลิ้นชั  1  างพรอม ุญ จล็อ
- นาด วางไมนอย วา 160 ซม.ลึ  75 ซม.  ูง 75 ซม.
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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๔. าอ้ี ํานั งาน จํานวน 3,000 บาท
- พ่ือจัดซื้อ าอ้ี ํานั งาน บบมีพนั พิง ระดับ ลาง จํานวน 1
 ตัว รา า 3,000  บาท (อางอิงรา าทองตลาด)
ุณลั ษณะ รุภัณฑ

-โ รง รางผลิตจา วั ดุ ล็
-มีพนั พิง มีท่ีพั น
-ปรับระดับ ูงต่ําได มีลอ ลื่อน
- า ล็ ชุมโ มี่ยม
-รับนํ้า นั ได 120  ิโล รัม
- นาด 55x56x90-100 ซม.
- ีดํา
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

๑. รื่อง อมพิว ตอร ํานั งาน บบโนตบุ จํานวน 16,000 บาท

- พ่ือจัดซื้อ รื่อง อมพิง ตอรโนตบ่ ํา รับ ํานั งาน 1  รื่อง

จัดซื้อ รื่องพิมพ จํานวน 7,500 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,035,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,035,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

โ รง ารจางวิทยา รใ วามรูภาษาตางประ ทศ จํานวน 250,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินอุด นุนใ โรง รียนวัดธรรม ถิติ์วราราม ตาม
โ รง ารจางวิทยา รใ วามรูวิชาภาษาตางประ ทศ  ปน
งิน 250,000  บาท
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  พ่ิม
ติม ฉบับท่ี 4  นาท่ี 10 ลําดับท่ี 2
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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โ รง ารอา าร ลางวัน ํา รับนั รียนโรง รียนวัดธรรม ถิติ์วรา
ราม

จํานวน 1,130,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินอุด นุนใ โรง รียนวัดธรรม ถิติ์วราราม ตาม
โ รง ารอา าร ลางวัน ํา รับนั รียน  ปน งิน 1,130,000

  บาท
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  นาท่ี 76

 ลําดับท่ี 5
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

โ รง ารอา าร ลางวัน ํา รับนั รียนโรง รียนวัดนางพิมพ จํานวน 85,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินอุด นุนใ โรง รียนวัดนางพิมพ ตามโ รง าร
อา าร ลางวัน ํา รับนั รียน  ปน งิน 85,000  บาท
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  นาท่ี 77

 ลําดับท่ี 8
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

โ รง ารอา าร ลางวัน ํา รับนั รียนโรง รียนวัดบาง ัน ต จํานวน 290,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินอุด นุนใ โรง รียนวัดบาง ัน ต  ตามโ รง าร
อา าร ลางวัน ํา รับนั รียน  ปน งิน 290,000  บาท
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  นาท่ี 76

 ลําดับท่ี 6
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

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

จํานวน 280,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินอุด นุนใ โรง รียนวัดศรี ุวรรณ ง าราม ตาม
โ รง ารอา าร ลางวัน ํา รับนั รียน  ปน งิน 280,000  บาท
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  นาท่ี 76

 ลําดับท่ี 7
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,641,360 บาท
งบบุคลากร รวม 2,163,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 2,163,960 บาท
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 1,355,880 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี  งิน พ่ิม
อ่ืนๆท่ีจาย วบ ับ งิน ดือน  ํา รับ าราช าร รู จํานวน 4
 อัตรา โดยตั้งไว 12  ดือน
- ปนไปตามพรบ.ระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2542 พรบ. งิน ดือน  งินวิทยฐานะ  ละ งินประจําตํา นง า
ราช าร รู ละบุ ลา รทาง ารศึ ษา พ.ศ. 2547 
- นัง ือ ํานั งาน .จ.  .ท. ละ .อบต.ท่ีมท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวา ม 
 2558

- นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนท่ี ุด ท่ี   0408.5/ว 158 ลงวัน
ท่ี 25  ันยายน 2560

- นัง ือ ํานั ล าธิ าร ณะรัฐมนตรี ดวนท่ี ุดท่ี นร
 0506/16851 ลงวันท่ี 20 พฤศจิ ายน 2551

งินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินวิทยฐานะ  ํา รับ าราช าร รู ท่ีมี ิทธิไดรับ
ตาม ฎ มาย โดยตั้งไว 12  ดือน ปรา ฎตาม ผนอัตรา ําลังพนัง
วนตําบล ามปี (พ.ศ.2564-2566) ละฉบับ ไ พ่ิม ติม

- ปนไปตามพรบ.ระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2542 พรบ. งิน ดือน  งินวิทยฐานะ  ละ งินประจําตํา นง า
ราช าร รู ละบุ ลา รทาง ารศึ ษา พ.ศ. 2547 
- นัง ือ ํานั งาน .จ.  .ท. ละ .อบต.ท่ีมท 0809.2/ว18 ลงวัน
ท่ี 30 ธันวา ม 
 2558

- นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนท่ี ุด ท่ี   0408.5/ว 158 ลงวัน
ท่ี 25  ันยายน 2560

- นัง ือ ํานั ล าธิ าร ณะรัฐมนตรี ดวนท่ี ุดท่ี นร
 0506/16851 ลงวันท่ี 20 พฤศจิ ายน 2551
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าตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 658,080 บาท
- พ่ือจาย ปน งิน าตอบ ทนพนั งานจาง  จํานวน 1 ตํา นง 4
 อัตรา(ผูชวย รูผูดู ล ด็ ) โดยตั้งไว 12  ดือน ปรา ฎตาม ผน
อัตรา ําลังพนั งาน วนตําบล ามปี (พ.ศ.2564-2566) ละถึง
ฉบับ พ่ิม ติม
- ปนไปตามพรบ.ระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2542  
- นัง ือ ํานั งาน .จ.  .ท. ละ .อบต.ท่ีมท 0809.2/ว138 ลงวัน
ท่ี 30 ธันวา ม 2558

งิน พ่ิมตาง ๆ องพนั งานจาง จํานวน 24,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิม า รองชีพช่ัว ราว พนั งาน
จาง  จํานวน 1 ตํา นง 4 อัตรา(ผูชวย รูผูดู ล ด็ )โดยตั้งไว 12

  ดือน ปรา ฎตาม ผนอัตรา ําลังพนั งาน วนตําบล ามปี (พ.ศ
.2564-2566) ละถึงฉบับ พ่ิม ติม
- ปนไปตามพรบ.ระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ
.2542  
- นัง ือ ํานั งาน .จ.  .ท. ละ .อบต.ท่ีมท 0809.2/ว138 ลงวัน
ท่ี 30 ธันวา ม 2558

งบด้าเนินงาน รวม 2,211,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน

ทองถ่ิน
จํานวน 30,000 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 813,500 บาท
รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจายใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 58,500 บาท

- พ่ือ ปนรายจายใ ไดมาซึ่งบริ าร  ชน  าถาย อ าร  า
ธรรม นียมตางๆ  าจาง มาบริ ารบุ ลภายนอ  ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 30,000 บาท

วันที่พิมพ : 21/12/2564  10:58:35 นา : 33/66



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

จํานวน 50,000 บาท

โ รง ารป้อง ัน ด็ จมนํ้า จํานวน 50,000 บาท

โ รง ารวัด ด็ งชาติ จํานวน 50,000 บาท

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

จํานวน 150,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา( าจัด าร รียน าร อน) ํา รับศูนยพัฒนา ด็
ล็   ัง ัดอบต.บาง ัน ต   ปน  าจัด าร รียน าร อน  าใช
จายใน ารพัฒนาผูดู ล ด็
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ุดท่ี มท 0893.2

/ว1918 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2562

โ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( า นัง ือ
รียน, าอุป รณ าร รียน, า รื่อง บบนั รียน, า ิจ รรมพัฒนาผู
รียน)

จํานวน 65,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ชน  า นัง ือ รียน  าอุป รณ าร รียน  า รื่อง
บบนั รียน  า ิจ รรมพัฒนาผู รียน

- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ุดท่ี มท 0893.2

/ว1918 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2562

โ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าอา าร ลาง
วัน)

จํานวน 300,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา  ปน าอา าร ลางวัน  ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
ัง ัดอบต.บาง ัน ต

- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ุดท่ี มท 0893.2

/ว1918 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2562

าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 60,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน องอบต.ใ ใช
ารไดตามป ติ ละมีประ ิทธิภาพ

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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ค่าวัสดุ รวม 1,210,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือ าจัดซื้อวั ดุ ํานั งาน ท้ังวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึง
วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  นัง ือ  ระดาษ ลวด ย็บ
ระดาษ  มึ  ดิน อ ปา า  ฟ้ม  าว ยางลบ ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
วั ดุงานบานงาน รัว จํานวน 1,000,000 บาท

1.  พ่ือ ปน าจัดซื้อวั ดุงานบานงาน รัว  ชน  มอ  ระทะ  าละ
มัง ผงซั ฟอ   บู นํ้ายาลางจาน  ปรง ฯลฯ ตั้งไว 20,000 บาท 
2.  พ่ือ ปน าจัดซื้ออา าร ริม(นม) ใ ด็ ล็ องศพด.อบต
.บาง ัน ต   ละ ด็ นั รียน ัง ัด พฐ.ใน ตตําบลบาง ัน
ต  ตามจํานวน ด็ ล็  ตั้งไว 980,000  บาท

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือ าจัดซื้อวั ดุวิทยาศาตร รือ าร พทย ท้ังวั ดุ งทน วั ดุ
ิ้น ปลือง  พ่ือบรรจุไวในตูยา ามัญประจําศพด.  ชน  รื่องวัด

อุณ ภูมิ(ปรอทวัดไ )  ําลี ผาพัน ผล  อล อฮอล ยา ละ
วชภัณฑ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วั ดุ าร ษตร จํานวน 30,000 บาท

พ่ือ าจัดซื้อวั ดุ าร ษตร ท้ังวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง  ชน จอบ มุน  รื่องดั มลง อวน ปุ๋ย ยาป้อง ัน ละ
ําจัดศัตรูพืช ละ ัตว วั ดุ พาะชํา ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร จํานวน 30,000 บาท

พ่ือ าจัดซื้อวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ท้ังวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง   ชน   าตั้ง ลอง  าตั้ง ียนภาพ พู ัน  ี  ระดาษ ียน
โป ตอร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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วั ดุ ีฬา จํานวน 30,000 บาท
พ่ือ าจัดซื้อวั ดุ ีฬา ท้ังวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลือง ชน  วง
ยาง ไมปิงปอง ลู ปิงปอง ชือ ระโดด ไม ทนนิ  ลู
ฟุตบอล ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วั ดุ อมพิว ตอร จํานวน 30,000 บาท

พ่ือ าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ท้ังวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุ
อุป รณประ อบอะไ ล ชน  ผน รือจานบันทึ อมูล อุป รณ
บันทึ อมูล ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีลอม  มาท  มมโมรี่ซิป  ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วั ดุ ารศึ ษา จํานวน 30,000 บาท

พ่ือ าจัดซื้อวั ดุ ารศึ ษา ท้ังวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลือง  ชน  ุน
พ่ือ ารศึ ษา  บบจําลองภูมิประ ทศ  ระดานไวทบอรด ซอล
 ปา าไวทบอรด ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 108,000 บาท
าไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าไฟฟ้า องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัดอบต.บาง ัน
ต  ใ ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
านํ้าประปา านํ้าบาดาล จํานวน 36,000 บาท

- พ่ือจาย ปน านํ้าประปา รือ านํ้าบาดาล องศูนยพัฒนา ด็
ล็ ัง ัดอบต.บาง ัน ต  ใ ารประปา วนภูมิภา จัง วัด
มุทร ง ราม

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม จํานวน 36,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม องศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ัง ัดอบต.บาง ัน ต  ใ บริษัทโ ร มนา ม งชาติ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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งบลงทุน รวม 265,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 265,900 บาท
รุภัณฑ ํานั งาน

๑. รื่องปรับอา าศ บบ ย วน ๒๔,๐๐๐ บีทียู จํานวน 64,800 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ บบ ย วน(รา ารวม
าติดตั้ง)  บบตั้งพน รือ วน   นาด 24,000 BTU จํานวน 2

  รื่องๆละ 32,400 บาท รวม ปน งิน 64,800 บาท  ํา รับติดตั้ง
ศพด.บาน ลองบอ
-  ุณลั ษณะ รุภัณฑ ปนไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ  ํานั งบประมาณธันวา ม 2563( นา 23ลําดับ

ท่ี 10.6.1)  
๒.พัดลมติดผนัง นาด ๑๖ น้ิว จํานวน 12,500 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อพัดลมติดผนังพรอมติดตั้ง จํานวน 10 ชุดๆ
ละ 1,250 บาท
- นาดใบพัด วาง 16 น้ิว
-ใบพัดพลา ติ 3ใบ
-มีตะ รง รอบใบพัด ล็
- ามารถปรับระดับ าวม รงลมได 3 ระดับ
-ปรับ ายซาย/ วาไดดวย ชือ
-มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
ํา รับติดตั้งศพด.บาน ลองบอ (อางอิงรา าทองตลาด)

๓.โตะทํางาน จํานวน 18,000 บาท

- พ่ือจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 3 ตัว รา า 6,000  บาท(อางอิง
รา าทองตลาด)  ปน งิน 18,000  บาท  ํา รับศพด. งละ 1
 ตัว
ุณลั ษณะ รุภัณฑ

- าไม ลิ้นชั  1  างพรอม ุญ จล็อ
- นาด วางไมนอย วา 160 ซม.ลึ  75 ซม.  ูง 75 ซม.
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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๔. าอ้ี ํานั งาน จํานวน 9,000 บาท
- พ่ือจัดซื้อ าอ้ี ํานั งาน บบมีพนั พิง ระดับ ลาง จํานวน 3
 ตัวๆละ 3,000  บาท (อางอิงรา าทองตลาด) ปน งิน 9,000

 บาท  ํา รับศพด.ละ 1 ตัว
ุณลั ษณะ รุภัณฑ

-โ รง รางผลิตจา วั ดุ ล็
-มีพนั พิง มีท่ีพั น
-ปรับระดับ ูงต่ําได มีลอ ลื่อน
- า ล็ ชุมโ มี่ยม
-รับนํ้า นั ได 120  ิโล รัม
- นาด 55x56x90-100 ซม.
- ีดํา
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

๕.ตู ล็ ็บ อ าร บบ ๒ บาน จํานวน 17,700 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อตู ล็ ็บ อ าร บบ 2 บาน จํานวน 3
 ตูๆละ 5,900  บาท  ปน งิน 17,700  บาท
-  ุณลั ษณะ รุภัณฑ ปนไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ  ํานั งบประมาณธันวา ม 2563( นา 26 ลําดับ

ท่ี 10.14.2)  
รุภัณฑ าร ษตร

จัดซื้อ รื่องปัมนํ้าอัตโนมัติ จํานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ปน าจัดซื้อปัมนํ้าอัตโนมัติ พรอมอุป รณ ละติด
ตั้ง จํานวน 1  รื่อง รา า 10,000  บาท
- นาด 300 วัตต
ํา รับติดตั้งศพด.วัดบาง ัน ต  (อางอิงรา าทองตลาด)

รุภัณฑวิทยาศา ตร รือ าร พทย

จัดซื้อ รื่องวัดอุณ ภูมิราง ายพรอม าตั้ง จํานวน 7,500 บาท

พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ รื่องวัดอุณ ภูมิราง าย ระบบอินฟรา รด
พรอม าตั้ง จํานวน 3 ชุดๆละ 2,500  บาท  ปน งิน 7,500  บาท
ํา รับติดตั้งศพด.ท้ัง 3  ง(อางอิงรา าทองตลาด)
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รุภัณฑงานบานงาน รัว
จัดซื้อ รื่อง รองนํ้า จํานวน 15,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง รองนํ้าพรอมอุป รณ ระบบ รองนํ้า
บบ RO 5 จํานวน 1 ชุด รา า 15,000  บาท ํา รับติดตั้งศพด

.วัดบาง ัน ต (อางอิงรา าทองตลาด)
จัดซื้อตู ย็น นาด ๑๓ ิวบิ ฟุต จํานวน 18,500 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อตู ย็น  นาด 13  ิวบิ ฟุต จํานวน 1
 ตู รา า 18,500 บาท  ํา รับศพด.วัดบาง ัน ต
- มีรา า ละ ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ปนไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ ฉบับ ดือนธันวา ม 2563( นา 12ลําดับท่ี 6.1.4)  

จัดซื้อถัง ็บนํ้า จํานวน 6,900 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อถัง ็บนํ้า  บบพลา ติ   นาด 2,000

 ลิตร จํานวน 1 ถัง รา า 6,900  บาท  ํา รับติดตั้งศพด.วัดบาง
ัน ต

- มีรา า ละ ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ปนไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ ฉบับ ดือนธันวา ม 2563

จัดซื้ออางลางจานพรอมอุป รณ จํานวน 5,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้ออางลางจานพรอมอุป รณ จํานวน 1
 ชุด รา า 5,000  บาท ํา รับติดตั้งศพด.วัดบาง ัน ต
- มีรา าอางอิงตามทองตลาด

รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

จัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร ํานั งาน จํานวน 51,000 บาท

- พ่ือจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร  ํา รับงาน ํานั งาน   นาด นา
จอ วาง 19 น้ิว รา า 17,000  บาทจํานวน 3  รื่อง  ํา รับศพด
.ละ 1  รื่อง
ุณลั ษณะพ้ืนฐาน

- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563

 ( นา 3ลําดับท่ี 6)  
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จัดซื้อ รื่องพิมพมัลติฟังช่ัน มึ ทง จํานวน 22,500 บาท
- พ่ือจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction  บบฉีด มึ พรอมติดตั้ง
มึ พิมพ (Ink Tank Printer)   จํานวน 3  รื่องๆละ 7,500

  บาท  ปน งิน 22,500  บาท
ุณลั ษณะพ้ืนฐาน

- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563

( นา 3ลําดับท่ี 6)   
จัดซื้อ รื่อง ํารองไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท

- พ่ือจัดซื้อ รื่อง ํารองไฟฟ้า  นาด 800 AV จํานวน 3  รื่อง ๆ
ละ 2,500 บาท  ปน งิน 7,500 บาท
ุณลั ษณะพ้ืนฐาน

- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563

( นา 21ลําดับท่ี 62) 
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,733,740 บาท
งบบุคลากร รวม 1,330,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,330,440 บาท
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 748,920 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน ดือน/ าตอบ ทนราย ดือนพนั งาน วน
ตําบล  งิน พ่ิมอ่ืนๆท่ีจาย วบ ับ งิน ดือน  ละ งินปรับปรุง งิน
ดือนประจําปี องพนั งาน วนตําบล  ัง ัด อง าธารณ
ุ ฯ  ประ อบดวย

1.ผอ. อง าธารณ ุ  1 อัตรา
2.นว . าธารณ ุ  1 อัตรา
3. ละตํา นงท่ี ไ / พ่ิม ติม
โดยตั้งจายไวจํานวน 12  ดือน ปรา ฎตาม ผนอัตรา ําลัง าม
ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

- ปนไปตามพรบ.ระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2542

- นัง ือ ํานั งาน .จ.  .ท. ละ .อบต.ท่ีมท 0809.2/ว138 ลงวัน
ท่ี 30 ธันวา ม 2558
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งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งินประจําตํา นงพนั งาน วนตําบล  ายอํานวย
ารทองถ่ิน จํานวนอัตราตามท่ี ํา นดไวใน ผนอัตรา ําลัง าม

ปี (พ.ศ.2564-2566)  ละฉบับ ไ พ่ิม ติมถึงปัจจุบันโดยตั้งจาย
ไวจํานวน 12  ดือน
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

าตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 503,520 บาท

พ่ือจาย ปน งิน าตอบ ทนพนั งานจาง ประ อบดวย
1.พนั งาน ับรถบรรทุ ยะ 1 อัตรา
2.พนั งานประจํารถบรรทุ ยะ 3 อัตรา
โดยตั้งจายไวจํานวน 12  ดือน
-ปรา ฎตาม ผนอัตรา ําลัง ามปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

- ปนไปตามพรบ.ระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2542

- นัง ือ ํานั งาน .จ.  .ท. ละ .อบต.ท่ีมท 0809.2/ว138 ลงวัน
ท่ี 30 ธันวา ม 2558

งิน พ่ิมตาง ๆ องพนั งานจาง จํานวน 36,000 บาท

พ่ือจาย ปน งิน พ่ิมตางๆ  องพนั งานจาง โดยตั้งจายไว
จํานวน ๑๒  ดือนปรา ฎตาม ผนอัตรา ําลังพนั งาน วนตําบล
ามปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)

- ปนไปตามพรบ.ระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ
. ๒๕๔๒
- นัง ือ ํานั งาน .จ.  .ท. ละ .อบต.ท่ีมท ๐๙๐๘.๒/ว๑๓๘ ลง
วันท่ี ๑๐ ธันวา ม 
 ๒๕๕๘
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งบด้าเนินงาน รวม 328,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,000 บาท
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน

ทองถ่ิน
จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อบ
ต.  ชน  าตอบ ทนผูปฏิบัติงานดานรั ษา วาม จ็บป่วยนอ วลา
ราช าร  งินประโยชนตอบ ทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษ  าป่วย าร
อา า มั รบริบาลทองถ่ิน  า มมนา ุณ รรมา าร อบ ัด
ลือ   งินรางวัล  งินทํา วัญฝ่าอันตราย ปน รั้ง ราว ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ฯลฯ
 ใ พนั งาน วนตําบล พนั งานจาง
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

า ชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน า ชาบานใ พนั งาน วนตําบล ซึ่งมี ิทธิได
รับตามระ บียบ องทางราช าร
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน า ชาบานใ พนั งาน วนตําบล ซึ่งมี ิทธิได
รับตามระ บียบ องทางราช าร
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจายใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือจาย ปนรายจายใ ไดมาซึ่งบริ าร  ชน
าธรรม นียมตางๆ  าจาง มาบริ าร รงงานบุ ลภาย

นอ  ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน  า บ้ีย ลี้ยง ดินทาง  าพา นะ  า
ชาท่ีพั   าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน  าผานทางดวน
พิ ศษ  าธรรม นียมใน ารใช นามบิน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าบํารุง ละซอม ซมทรัพย ิน องอบต. พ่ือใ
ามารถใ ใช ารไดตามป ติ ละมีประ ิทธิภาพ

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
ค่าวัสดุ รวม 125,500 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อจัด าวั ดุ ํานั งาน ท้ังวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง  ชน  นัง ือ  รื่อง ิด ล นาด ล็   รรไ   าอ้ี
พลา ติ   ระดาษ  มึ  ดิน อ ปา า ลวด ย็บ ระดาษ ฯลฯ
- ป้นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วั ดุงานบานงาน รัว จํานวน 75,500 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อจัด าวั ดุงานบานงาน รัว ท้ังวั ดุ ง
ทน วั ดุ ิ้น ปลือง  ชน  มอ  ระทะ  าละมัง ผงซั
ฟอ   บู นํ้ายาดับ ลิ่น  ปรง ถัง ยะ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วั ดุ อมพิว ตอร จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อจัด าวั ดุ อมพิว ตอร ท้ังวั ดุ งทน วั ดุ
ิ้น ปลือง ละ วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  ผน รือ

จายบันทึ อมูล อุป รณบันทึ อมูล  นวยประมวลผล ฮาร
ดดิ ไดรฟ  ผน รอง ง  มา   ฯลฯ
- ป้นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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งบลงทุน รวม 74,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,800 บาท
รุภัณฑ ํานั งาน

จัดซื้อ าอ้ี ํานั งาน จํานวน 3,000 บาท

- พ่ือจัดซื้อ าอ้ี ํานั งาน บบมีพนั พิง ระดับ ลาง จํานวน 1
 ตัว รา า 3,000  บาท (อางอิงรา าทองตลาด)
ุณลั ษณะ รุภัณฑ

-โ รง รางผลิตจา วั ดุ ล็
-มีพนั พิง มีท่ีพั น
-ปรับระดับ ูงต่ําได มีลอ ลื่อน
- า ล็ ชุมโ มี่ยม
-รับนํ้า นั ได 120  ิโล รัม
- นาด 55x56x90-100 ซม.
- ีดํา
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

จัดซื้อตู ล็ ็บ อ าร จํานวน 10,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อจัด าตู ล็ ็บ อ าร บบบาน ลื่อน
ระจ ูง  นาดไมนอย วา  80xล40x 175 ซม. จํานวน 2  ตูๆ

ละ 5,000 บาท (อางอิงรา าตามทองตลาด)
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

จัดซื้อโตะ ํานั งาน จํานวน 4,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อจัด าโตะ ํานั งาน  บบ 1 ลิ้นชั  มี ุญ จ
ลอ พรอมถาดรอง ียบอรด ละชองวาง อมฯ จํานวน 1
 ตัว อางอิงรา าตามทองตลาด
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

รุภัณฑโฆษณา ละ ผย พร

จัดซื้อ ลองถายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท

- พ่ือจัดซื้อ ลองถายภาพระบบดิจิตอล  วามละ อียด 20 ลานฟิ
ซล จํานวน 1  รื่อง รา า 19,300  บาท (อางอิงรา าทอง
ตลาด)
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รุภัณฑวิทยาศา ตร รือ าร พทย
จัดซื้อ รื่องวัดอุณ ภูมิราง ายอินฟา รท จํานวน 4,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อจัด า รื่องวัดอุณ ภูมิราง ายอินฟา รท
  บบมือถือ จํานวน ๒   รื่องๆละ 2,000 บาท อางอิงรา าตาม
ทองตลาด
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

จัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร ํา รับ ํานั งาน จํานวน 17,000 บาท

- พ่ือจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร  ํา รับงาน ํานั งาน (จอ ดง
ภาพ นาดไมนอย วา 19 น้ิว) รา า 17,000  บาท จํานวน 1
  รื่อง
ุณลั ษณะพ้ืนฐาน

- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม ๒๕๖๓ 
ประ าศ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภา ม ๒๕๖๓ ( นา 3 ลําดับท่ี 6 )

จัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction ล ซอร รือ LED ี จํานวน 15,000 บาท

- พ่ือจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction  ล ซอร  รือ LED 
ี รา า 15,000  บาท จํานวน 1  รื่อง
ุณลั ษณะพ้ืนฐาน

- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563

( นา 19 ลําดับท่ี 52 )
จัดซื้อ รื่อง ํารองไฟฟ้า นาด ๘๐๐ VA จํานวน 2,500 บาท

- พ่ือจัดซื้อ รื่อง ํารองไฟฟ้า  นาด 800 VA รา า 2,500 บาท
จํานวน 1  รื่อง
ุณลั ษณะพ้ืนฐาน

- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563

 ( นา 21 ลําดับท่ี 62 )
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 290,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 290,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

โ รง ารป้อง ัน ละ วบ ุมโร ไ ลือดออ จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือ ปน าใชจายตามโ รง ารป้อง ัน ละ วบ ุมโร ไ ลือ
ออ   ชน  าตอบ ทนวิทยา ร  าอา ารวาง ละนํ้าดื่ม  าอา าร
ลางวัน  าวั ดุอุป รณท่ีจํา ปน  า อ าร ูมือ ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
โ รง าร ฝ้าระวัง ป้อง ัน ละ วบ ุมโร ติดตอ จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือ ปน าใชจายตามโ รง ารป้อง ัน ละ วบ ุมโร
ติดตอ  ชน  าตอบ ทนวิทยา ร  าอา ารวาง ละนํ้าดื่ม  า
อา าร ลางวัน  าวั ดุอุป รณท่ีจํา ปน  า อ าร ูมือ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

โ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยตามพระราชดําริดาน าธารณ ุ จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือ ปน าใชจายตามโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย
ตามพระราชดําริดาน าธารณ ุ   ชน  า ํารวจ ละ ึ้นทะ บียบ
ุนั ละ มว  าตอบ ทนวิทยา ร  าอา ารวาง ละนํ้าดื่ม  า

อา าร ลางวัน  าวั ดุอุป รณท่ีจํา ปน  า อ าร ูมือ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

โ รง ารอบรมอา า มั รป้อง ัน ละ วบ ุมโร พิษ ุนั บา จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือ ปน าใชจายตามโ รง ารอบรมอา า มั รป้อง ัน ละ วบ
ุมโร พิษ ุนั บา  ชน  าตอบ ทนวิทยา ร  าอา ารวาง ละนํ้า

ดื่ม  าอา าร ลางวัน  าวั ดุอุป รณท่ีจํา ปน  า อ าร ู
มือ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อจัด าวั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น ประ ภท
วั ดุ ิ้น ปลือง  ชน  ุงตม นํ้ามันดี ชล นํ้ามัน บนซิน นํ้ามัน

รื่อง จารบี  ฯลฯ
- ป้นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย จํานวน 150,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อจัด าวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย ท้ัง
วั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลือง  ชน  นา า อนามัย ทรายอะ บท
 นํ้ายาพน มอ วัน ําจัดยุงลาย วั ซีนป้อง ันโร พิษ ุนั
บา  ลอรีน  าร ม ฯลฯ
- ป้นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน

ทองถ่ิน
จํานวน 120,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบ ทนอา า มั รบริภาลทองถ่ิน จํานวน ๒ 
อัตรา ปนราย ดือนละ ๕,๐๐๐  บาท/ น
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มั รบริภา
ลทองถ่ิน ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 500,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร

โ รง ารจาง มา รงงานซอม ซมไฟฟ้า าธารณะ ละ ียงตาม าย จํานวน 250,000 บาท

รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปนรายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร  ชน  าธรรม นียม
ตางๆ  าถาย อ าร  า ย็บ นัง ือ รือ า า ลม นัง ือ  า
ระวางบรรทุ   าใชจายใน ารดํา นิน ดี ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อจัด าวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ท้ังวั ดุ งทน วั ดุ
ิ้น ปลือง วั ดุอุปร รณประ อบ ละอะไ ล  ชน โ ม

ไฟ ฟิว   ลอดไฟฟ้า  ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า  วิตซไฟฟ้า  ผง
วงจร ฮอรนลําโพง  ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,450,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 850,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจายใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 600,000 บาท

าบริ าร ําจัด ยะมูลฝอย
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วั ดุยานพา นะ ละ น ง จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อจัด าวั ดุยานพา นะ ละ น ง ท้ังวั ดุ ง
ทน วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุปร รณประ อบ ละ
อะไ ล  ชน ไ วง ประ จ  ม รง ยางรถยนต นํ้ามัน
บร   บต ตอรี่ พวงมาลัย ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อจัด าวั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น ท่ี ปนวั ดุ
ิ้น ปลือง  ชน  ุงตม นํ้ามันดี ซล นํ้ามัน บนซิน นํ้ามัน
รื่อง นํ้ามันจารบี   ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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งบลงทุน รวม 2,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,600,000 บาท
รุภัณฑยานพา นะ ละ น ง

จัดซื้อรถบรรทุ ยะมูลฝอย จํานวน 2,400,000 บาท

- พ่ือจัดซื้อรถบรรทุ ยะ  นาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร ระบอ ูบ
ไมต่ํา วา 6,000 ซีซี  รือมี ําลัง รื่องยนต ูง ุดไมต่ํา วา 170

  ิโลวัตต  บบอัดทาย รา า 2,400,000  บาท จํานวน 1  ัน
ุณลั ษณะพ้ืนฐาน

(1) ตูบรรทุ มูลฝอย มี นาด วามจุ องตูไมนอย วา 10 ลู บาศ
มตร ละ ามารถรับนํ้า นั มูลฝอยไดไมนอย วา 5,000

  ิโล รัม
(2) ตัวถังทําดวย ล็ นาไมนอย วา 3 มิลลิ มตรพ้ืน นาไมนอย
วา 4.50 มิลลิ มตร

(3) รถรับนํ้า นั บรรทุ ไมต่ํา วา 6,000  ิโล รัม  ละนํ้า นั
องรถรวมนํ้า นั บรรทุ ไมต่ํา วา 12,000  ิโล รัม

(4) ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิ   ามารถผลิต รงดัน ูง
ุดไมนอย วา 2,500 ปอนดตอตารางน้ิว

(5) มีโ มไฟ ัญญาณวับวาบ ี ลือง 1 ดวง
- ปนไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ  ํานั งบประมาณ  ดือน
ธันวา ม 2563  ( นา 16 ลําดับท่ี 8.3.2)

าบํารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ

าบํารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าบํารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ รถบรรทุ ยะ
มูลฝอย ใ ามารถใชงานไดตามป ติ ละมีประ ิทธิภาพ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

โ รง ารปลู ผั วน รัว พ่ือ วามมั่น งทางอา าร จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง ารปลู ผั วน รัว พ่ือ วามมั่น
งทางอา าร  ชน  าตอบ ทนวิทยา ร  าอา ารวาง ละนํ้า

ดื่ม  าอา าร ลางวัน  าวั ดุอุป รณท่ีจํา ปน ํา รับ ารฝึ
อบรม  อ าร ูมือ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)  พ่ิม
ติมฉบับท่ี ๔  นาท่ี ๑๕ ลําดับท่ี ๑

โ รง ารฝึ อบรม  ง ริมทั ษะ ารฝึ อาชีพ จํานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง ารฝึ อบรม ง ริมทั ษะ ารฝึ
อาชีพ  ชน  าตอบ ทนวิทยา ร  าอา ารวาง ละนํ้าดื่ม  า
อา าร ลางวัน  าวั ดุอุป รณท่ีจํา ปน ํา รับ ารฝึ
อบรม  อ าร ูมือ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)  พ่ิม
ติมฉบับท่ี ๑  นาท่ี ๑๙ ลําดับท่ี ๑

โ รง ารพัฒนา ละ ง ริม ารประชา ม ละ ารมี วนรวม อง
ประชาชนภายใต ลั ธรรมาภิบาล

จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง ารพัฒนา ละ ง ริม าร
ประชา ม ละ ารมี ว่นรวม องประชาชนภายใต ลั ธรรมาภิ
บาล  ชน  าตอบ ทนวิทยา ร  าอา ารวาง ละนํ้าดื่ม  าอา าร
ลางวัน  าวั ดุอุป รณท่ีจํา ปน ํา รับ ารฝึ อบรม  อ าร ู

มือ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)  พ่ิม
ติมฉบับท่ี ๑  นาท่ี ๒๗ ลําดับท่ี ๔
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โ รง าร ง ริม นับ นุน ารป้อง ัน ละ ไ ปัญ ายา พติด จํานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง าร ง ริม นับ นุน ารป้อง ัน
ละ ไ ปัญ ายา พติด  ชน  าตอบ ทนวิทยา ร  าอา าร

วาง ละนํ้าดื่ม  าอา าร ลางวัน  าวั ดุอุป รณท่ีจํา ปน ํา รับ
ารฝึ อบรม  อ าร ูมือ ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)  พ่ิม
ติมฉบับท่ี ๑  นาท่ี ๙๙ ลําดับท่ี 

โ รง ารอา า มั รป ป้อง ถาบันพระม า ษัตริย จํานวน 20,000 บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

โ รง าร ง ัน ีฬาตะ รอลอดบวง จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือ ปน าใชจายตามโ รง าร ง ัน ีฬาตะ รอลอด
บวง  ชน  าตอบ ทน รรม ารตัด ิน  า ชา รื่อง ียง  านํ้า
ดื่ม  าถวยรวงวัล ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ื่อ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 410,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

โ รง ารประ พณีลอย ระทง าย าบ ลวย  มือง ม ลอง จํานวน 20,000 บาท

โ รง าร ง ริม  นับ นุน ละอนุรั ษวาวไทย จํานวน 20,000 บาท

โ รง าร ืบ านประ พณี  ทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

โ รง าร ืบ านประ พณีชั พระ ทอดผาป่า ามั ี ละ ง ัน รือ
พาย

จํานวน 20,000 บาท

โ รง าร ืบ านประ พณี ง รานต  ละวันผู ูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 310,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 310,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

โ รง าร าย ง ริม ุณธรรมจริยธรรมฯ จํานวน 60,000 บาท

โ รง ารจางวิทยา ร อนดนตรีนาฎศิลป์ ละวัฒนธรรมไทยพ้ืนบาน จํานวน 120,000 บาท

โ รง าร ยาวชนบาง ัน ต อนุรั ษ ละ ืบ านดนตรี ละนาฎศิลป์
ไทย

จํานวน 130,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,903,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,896,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,896,600 บาท
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 1,136,340 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน ดือน/ าตอบ ทนราย ดือนพนั งาน วน
ตําบล  งิน พ่ิมอ่ืนๆท่ีจาย วบ ับ งิน ดือน  ละ งินปรับปรุง งิน
ดือนประจําปี องพนั งาน วนตําบล  องชาง ประ อบดวย
1.ผอ. องชาง 1 อัตรา
2.วิศว รโยธา 1 อัตรา
3.นายชางโยธา 1 อัตรา
4. ละตํา นงท่ี ไ / พ่ิม ติม 
โดยตั้งจายไวจํานวน 12  ดือน ปรา ฎตาม ผนอัตรา ําลัง
พนั งาน วนตําบล ามปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

- ปนไปตามพรบ.ระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2542

- นัง ือ ํานั งาน .จ.  .ท. ละ .อบต.ท่ีมท 0809.2/ว138 ลงวัน
ท่ี 10 ธันวา ม 
 2558

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิประจําตํา นงผูอํานวย าร องชาง( ายอํานวย
าร ระดับตน)

โดยตั้งจายไวจํานวน ๑๒  ดือน
- ปนไปตามระ บียบ ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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าตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 646,800 บาท
- พ่ือจาย ปน งิน าตอบ ทนราย ดือนพนั งานจาง ประจําปี อง
พนั งานจาง  ัง ัด องชาง ประ อบดวย
๑.ผช.นายชางโยธา ๑ อัตรา
๒.ผช.นายชาง ํารวจ ๑ อัตรา
๓.ผช.จพง.ธุร าร ๑ อัตรา
๔. นงาน ๒ อัตรา 
โดยตั้งจายไวจํานวน ๑๒  ดือน
 ปรา ฎตาม ผนอัตรา ําลังพนั งาน วนตําบล ามปี (พ.ศ
. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
- ปนไปตามพรบ.ระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถ่ิน พ.ศ
. ๒๕๔๒
- นัง ือ ํานั งาน .จ.  .ท. ละ .อบต.ท่ีมท ๐๙๐๘.๒/ว๑๓๘ ลง
วันท่ี ๑๐ ธันวา ม 
 ๒๕๕๘

งิน พ่ิมตาง ๆ องพนั งานจาง จํานวน 71,460 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิมตางๆ  องพนั งานจาง  ัง ัด องชาง ตาม
ผนอัตรา ําลัง ามปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) ละฉบับ ไ พ่ิม ติมถึง

ปัจจุบัน ท่ีมี ิทธิไดรับตาม ฎ มาย
โดยตั้งจายไวจํานวน ๑๒  ดือน
- ปนไปตามระ บียบ ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

งบด้าเนินงาน รวม 653,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 183,000 บาท
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน

ทองถ่ิน
จํานวน 100,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
อง รป รอง วนทองถ่ิน  ชน  าตอบ ทน ณะ รรม าร รือ
จา นาท่ีตาง ๆ  ณะ รรม าร รือ จา นาท่ีตามระ บียบ ารจัด
าพั ดุภา รัฐ  รือบุ ลท่ีไดรับ าร ตงตั้งตามระ บียบ

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
า บ้ียประชุม จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปน ณะ รรม าร  รือบุ ลท่ีมี ิทธิไดรับตามระ บียบ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วันที่พิมพ : 21/12/2564  10:58:35 นา : 53/66



า ชาบาน จํานวน 48,000 บาท
- พ่ือจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน วนตําบล  ัง ัด องชาง ท่ี
มี ิทธิไดรับตาม ฎ มาย
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ พนั งาน วน
ตําบล  ัง ัด องชาง ท่ีมี ิทธิไดรับตาม ฎ มาย
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร

าจาง มาตัด ญา อง างถนนภายในตําบล จํานวน 160,000 บาท

- พ่ือ าจาง มาบริ าร รงงานบุ ลภายนอ   พ่ือตัด ญา อง
างถนนภายในตําบล ตาม บบ รือปริมาณงานท่ีอบต. ํา นด

- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 200,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ินตางๆ องอบต
.ใ ามารถใช ารไดดี ละมีประ ิทธิภาพ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือจาย าจัดซื้อจัด าวั ดุ ํานั งาน ท้ังวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง ละวั ดุอุประ รณประ อบ
อะไ ล  ชน  นัง ือ  ระดาษ  รรไ ร ปา า ดิน อ  มึ  ยางล
บ ลวด ย็บ ระดาษ ฯลฯ 
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วั ดุงานบานงาน รัว จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย าจัดซื้อจัด าวั ดุงานบานงาน รัว ท้ังวั ดุ งทน ละ
วั ดุ ิ้น ปลือง  ชน  มอ  ระทะ  าละมัง ผงซั ฟอ  นํ้ายาดับ
ลิ่น  ปรงไม วาด ฯลฯ 

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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วั ดุยานพา นะ ละ น ง จํานวน 10,000 บาท
- พ่ือจาย าจัดซื้อจัด าวั ดุยานพา นะ ละ น ง ท้ังวั ดุ ง
ทน วั ดุ ิ้น ปลือง ละวั ดุอุประ รณประ อบ
อะไ ล  ชน ไ วง ประ จ  ม รง ยางรถยนต นํ้ามัน บร  นอต
ละ ูร  ายไมล  พลา พวงมาลัย  ฯลฯ 

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
วั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย าจัดซื้อจัด าวั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น ท่ี ปนวั ดุ ิ้น
ปลือง  ชน  ุงตม นํ้ามันดี ซล นํ้ามัน บนซิน นํ้ามัน
รื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ 

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
วั ดุ าร ษตร จํานวน 10,000 บาท

วั ดุ อมพิว ตอร จํานวน 40,000 บาท

- พ่ือจาย าจัดซื้อจัด าวั ดุ อมพิว ตอร ท้ังวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง ละวั ดุอุประ รณประ อบอะไ ล  ชน  ผน รือจาน
บันทึ อมูล อุป รณบันทึ อมูล ฮารดดิ ไดรฟ  ผน รอง

ง ซีดีรอมไดรฟ  มา   ป้มพิมพ  ฯลฯ 
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

งบลงทุน รวม 354,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,000 บาท
รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร จํานวน 22,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร  ํา รับงานประมา
ลผล  บบท่ี 1 จํานวน 1  รื่อง (จอ ดงภาพ นาดไมนอย
วา 19 น้ิว) รา า 22,000 บาท

-มี ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ
ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด าอุป รณ ละระบบ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563 ( นา 3 ลําดับท่ี 7 )
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าจัดซื้อ รื่องพิมพ จํานวน 54,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED  าวดํา (A3

) จํานวน 1  รื่อง รา า 54,000 บาท
-มี ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ
ุณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด าอุป รณ ละระบบ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563 ( นา 17 ลําดับท่ี 49 )

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 278,000 บาท
า อ ราง ิ่ง าธารณูป าร

โ รง ารจัดทําป้ายบอ ทางใน ตพ้ืนท่ีตําบลบาง ัน ต จํานวน 180,500 บาท

- พ่ือจาย ปน าจาง มาจัดทําป้ายบอ ช่ือซอย/ถนน พรอมติด
ตั้ง  จํานวน 19 ป้าย รา าชุดละ 9,500 บาทรวม ปน
งิน 180,500 บาท
โดยมี ุณลั ษณะดังตอไปน้ี
1. รอบป้าย ล็ ลอ รืออลูมิ นียม ลอ  นาด วางไมนอย
วา 0.35  มตร 

ยาวไมนอย วา 1.00  มตร ทา ีทอง
2. ผนป้าย ปน ผนซิง   นา 1.2 มม. พ้ืนติด ผน ติ อร
3. ีนํ้า งิน ะทอน ง ตัวอั ษร ติ อร ี าว ะทอน ง
4.ระยะ วาม ูงป้ายจา ยอด ัวบัวถึงโ น าป้ายตอ ับ า ล็
อาบ ัง ะ ีตองไมนอย วา 1.00 ม
5. า ล็ อาบ ัง ะ ี (BS-M)  าดนํ้า งิน  นาด ศ . 4" 
(วัดวงใน)  ยาวไมนอย วา 2.40  มตร (รวม วามลึ ฝังดิน)
6. อน รีตยึด า  นผานศูนย ลางไมนอย วา 0.20  มตร ฝัง
ลึ ไมนอย วา 0.60  มตร
ฝังใ มั่น ง ็ง รง
7. รอบโ น า ล็ ลอ รืออลูมิ นียม ลอทา ีทอง
ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   นาท่ี 97

  ลําดับท่ี 5
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โ รง ารติดตั้ง ระจ โ งในตําบลบาง ัน ต จํานวน 97,500 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ/จัด า ระจ โ งพรอมติดตั้ง จํานวน 15

 จุดๆละ 6,500 บาท  ปน งิน 97,500 บาท โดยมี ุณลั ษณะดัง
ตอไปน้ี
1. ระจ โ งโพลี ารบอ นต  รอบอะ ริลิ    นาด ศ . 32

 น้ิว (0.80  มตร)
2. า ล็ อาบ ัง ะ ี (BS-M)  าดนํ้า งิน  นาด ศ . 2 1/2" (วัด
วงใน) ยาวไมนอย วา 2.50  มตร ทา ี าว/ดํา  ช่ือมยีดติด ับ
พลท ล็   นาด 200x200x9 มม.
3. ทง อน รีตยึด า ลึ ไมนอย วา 0.80  มตร ฝังใ มั่น ง ็ง
รง

4.ปิดปลาย ัว าดวย ัวปิด ล็ ชนิด ดียว ัน
5.ปรับมุมมองใ รอบ ลุม ารมองใ ชัด จน (มุม ม มุม
ซาย/ วา)
6. อ วาม อบต.บาง ัน ต  (พนดวย ี ลือบ งา ี าว)
7.ติด ติ อร ะทอน ง ี ม จํานวน 2  ถบ  วาง 0.05

  มตร บริ วณ า ูงจา ระดับ
ผิวจราจร 0.80  มตร (ติดโดยรอบ า)
8.ทํา ี าว/ดํา ดวย ีนํ้ามัน
9.ชุดยึด 4-J Bolt   นาด ศ . 12 มม.  รด 8.80

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  นา 98 ลําดับ
ท่ี 7

งานก่อสร้าง รวม 7,408,900 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 200,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ินตางๆ องอบต
.ใ ใช ารไดตามป ติ ละมีประ ิทธิภาพ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
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งบลงทุน รวม 7,208,900 บาท
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,208,900 บาท
า อ ราง ิ่ง าธารณูป าร

โ รง าร อ ราง ื่อนป้อง ันตลิ่งบริ วณ างศาลาประชา ม  มูท่ี 
1

จํานวน 176,700 บาท

- พ่ือจาย ปน า อ ราง โ รง าร อ ราง ื่อนป้อง ัน
ตลิ่ง บริ วณ างศาลาประชา ม   มูท่ี 1 ยาวไมนอย วา 26.00

  มตร ตาม บบ อบต.บาง ัน ต    ล ท่ี 3/2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 4 ลําดับท่ี 1  นา 45

โ รง าร อ รางถนน ล. (ซอยบานนางประนอม  ฉัตรทิน) มูท่ี 
6

จํานวน 248,700 บาท

- พ่ือจาย ปน า อ ราง โ รง าร อ รางถนน  ล. (ซอยบาน
นางประนอม  ฉัตรทิน)  มูท่ี 6   นาดผิวจราจร วาง 4.00

  มตร  นา 0.15  มตร ยาวไมนอย วา 110  มตร ตาม บบ อบต
.บาง ัน ต   ล ท่ี 11/2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลําดับท่ี 41

  นา 63

โ รง าร อ รางถนน ล. (ซอยบานนาย ุด  ําราญรื่น) มูท่ี 6 จํานวน 404,700 บาท

- พ่ือจาย ปน า อ ราง โ รง าร อ รางถนน  ล. (ซอยบาน
นาย ุด   ําราญรื่น)  มูท่ี 6   นาดผิวจราจร วาง 4.00

  มตร  นา 0.15  มตร ยาวไมนอย วา 85  มตร พรอมราง
ระบายนํ้า ตาม บบ อบต.บาง ัน ต   ล ท่ี 12/2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลําดับท่ี 43

  นา 63

วันที่พิมพ : 21/12/2564  10:58:35 นา : 58/66



โ รง าร อ รางถนนผิวจราจร ิน ลุ  (ซอยบานนางพะ ยาว ฉาย
ว)      มูท่ี 5

จํานวน 331,100 บาท

- พ่ือจาย ปน า อ ราง โ รง าร อ รางถนนผิวจราจร ิน
ลุ  (ซอยบานนางพะ ยาว ฉาย ว)     มูท่ี 5   นาดผิวจราจร
วาง 4.00  มตร  นา ฉลี่ย 0.15  มตร ยาวไมนอย วา 124

  มตร ตาม บบ อบต.บาง ัน ต   ล ท่ี 10/2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 1 ลําดับท่ี 6  นา 8

โ รง าร อ รางถนนผิวจราจร ิน ลุ พรอม ะพาน ล. บริ วณ
บานนายจรูญ  ูฮ ซิว มูท่ี 7

จํานวน 841,200 บาท

- พ่ือจาย ปน า อ ราง โ รง าร อ รางถนนผิวจราจร ิน ลุ
พรอม ะพาน  ล. บริ วณบานนายจรูญ   ูฮ ซิว  มูท่ี 7  นาด
ผิวจราจร วาง 4.00  มตร  นา ฉลี่ย 0.15  มตร ยาวรวมไมนอย
วา 171  มตร ตาม บบ อบต.บาง ัน ต   ล ท่ี 13/2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลําดับท่ี 47

  นา 64

โ รง าร อ รางถนนผิวจราจร อ ฟัลทติ อน รีต ซอยบานบาง
ตีน ปด 4  มูท่ี 10

จํานวน 335,800 บาท

- พ่ือจาย ปน า อ ราง โ รง าร อ รางถนนผิวจราจร อ ฟัลท
ติ อน รีต (บริ วณซอยบานนาย ันทิศ)  มูท่ี 10   นาดผิว
จราจร วาง 4.00  มตร  นา 0.05  มตร ยาวไมนอย วา 150

  มตร ตาม บบ อบต.บาง ัน ต   ล ท่ี 16/2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลําดับท่ี 67

  นา 67
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โ รง าร อ รางถนนผิวจราจร อ ฟัลทติ อน รีต บริ วณซอย
างศาลาประชา ม มูท่ี 11

จํานวน 1,303,000 บาท

- พ่ือจาย ปน า อ ราง โ รง าร อ รางถนนผิวจราจร อ ฟัลท
ติ อน รีต บริ วณซอย างศาลาประชา ม  มูท่ี 11  นาดผิว
จราจร วาง 4.00  มตร  นา 0.05  มตร ยาวไมนอย วา 565

  มตร ตาม บบ อบต.บาง ัน ต   ล ท่ี 17/2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 4 ( ไ รั้งท่ี 1) ลําดับท่ี 8  นา 36

โ รง าร อ รางถนนลาดยางซอยผึ้ง ลวง  มูท่ี 5 จํานวน 446,000 บาท

- พ่ือจาย ปน า อ ราง โ รง าร อ รางถนนผิวจราจรลาดยาง
อ ฟัลทติ อน รีต (ซอยผึ้ง ลวง)   มูท่ี 5  นาดผิวจราจร
วาง 4.00  มตร  นา 0.05  มตร ยาวไมนอย วา 200

  มตร ตาม บบ อบต.บาง ัน ต   ล ท่ี 9/2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลําดับท่ี 28

  นา 60

โ รง าร อ ราง ะพาน ล .บริ วณบานบางตีน ปด 4 มูท่ี 10 จํานวน 393,200 บาท

- พ่ือจาย ปน า อ ราง ะพานทอลอด ลี่ยม   ล .บริ วณบาน
บางตีน ปด 4  มูท่ี 10  ตําบลบาง ัน ต  อํา ภอ มืองฯ จัง วัด
มุทร ง ราม  นาดผิวจราจร วาง 6.00  มตร ยาว 4.00

  มตร ตาม บบ อบต.บาง ัน ต   ล ท่ี 15/2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 4 ลําดับท่ี 4  นา 8
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โ รง ารซอม ซมถนนผิวจราจร อ ฟัลทติ อน รีต (OVERLAY) 

บริ วณซอย ษตรพัฒนา 2 มูท่ี 1 ช่ือม มูท่ี 9
จํานวน 495,900 บาท

- พ่ือจาย ปน าซอม ซม โ รง ารซอม ซมถนนผิวจราจร อ
ฟัลทติ อน รีต (OVERLAY) บริ วณซอย ษตรพัฒนา 2  มู

ท่ี 1  ช่ือม  มูท่ี 9   นาดผิวจราจร วาง 3.00  มตร  นา 0.05

  มตร ยาวไมนอย วา 410  มตร ตาม บบ อบต.บาง ัน ต   ล
ท่ี 2/2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 4 ลําดับท่ี 2  นา 8

โ รง ารปรับปรุง/ซอม ซมถนน ล. บริ วณปา ซอยบานนาง ง
อม  ดวงภูมิ มศ มูท่ี 9

จํานวน 44,600 บาท

- พ่ือจาย ปน าปรับปรุง/ซอม ซม โ รง ารปรับปรุง/ซอม ซม
ถนน ล. บริ วณปา ซอย(บานนาง งอม  ดวงภูมิ มศ)  มูท่ี 9
   นาดผิวจราจร วาง 4.00  มตร  นา ฉลี่ย 0.05  มตร ยาวรวม
ไมนอย วา 25  มตร ตาม บบ อบต.บาง ัน ต   ล ท่ี 14/2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 1 ลําดับท่ี 12  นา 9

โ รง ารปรับปรุง/ซอม ซมถนน ายนัดตาวาย- ลมใ ญ มูท่ี 12 จํานวน 345,500 บาท

- พ่ือจาย ปน าปรับปรุง/ซอม ซม โ รง ารปรับปรุง/ซอม ซม
ถนน ายนัดตาวาย- ลมใ ญ  มูท่ี 12  พ้ืนท่ีไมนอย วา 1,020

 ตร.ม. ตาม บบ อบต.บาง ัน ต   ล ท่ี 18/2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลําดับท่ี 3
  นา 52
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าปรับปรุงท่ีดิน ละ ิ่ง อ ราง
โ รง าร อ รางรางพรอมทอระบายนํ้า ลียบถนนวัดนางพิมพชวง
พ้ืนท่ี มูท่ี 4

จํานวน 386,000 บาท

- พ่ือจาย ปน า อ ราง โ รง าร อ รางรางพรอมทอระบาย
นํ้า  ลียบถนนวัดนางพิมพชวงพ้ืนท่ี มูท่ี 4   นาด 0.50  มตร ยาว
ไมนอย วา 157.00  มตร ตาม บบ อบต.บาง ัน ต   ล
ท่ี 7/2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 4 ( ไ รั้งท่ี1) ลําดับท่ี 5  นา 33

โ รง าร อ รางรางระบายนํ้า ซอย ลังศาลโ มินทร  มูท่ี 4 จํานวน 425,300 บาท

- พ่ือจาย ปน า อ ราง โ รง าร อ รางรางระบายนํ้า ซอย ลัง
ศาลโ มินทร   มูท่ี 4  นาด 0.50  มตร ยาวไมนอย วา 157.00

  มตร ตาม บบ อบต.บาง ัน ต   ล ท่ี 8/2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 4 ( ไ รั้งท่ี 1) ลําดับท่ี 4  นา 32

โ รง าร ุดลอ ลอง/ลําประโดง ภายใน มูบาน มูท่ี 2 จํานวน 108,800 บาท

- พ่ือจาย ปน า ุดลอ ลําประโดง/ ลอง โ รง าร ุดลอ ลําประ
โดง/ ลองภายใน มูท่ี 2 จํานวนดิน ุดไมนอย วา 2,580 ลบ.ม
. ตาม บบ อบต.บาง ัน ต   ล ท่ี 4/2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 4 ลําดับท่ี 2  นา 9

โ รง าร ุดลอ ลอง/ลําประโดง ภายใน มูบาน มูท่ี 3 จํานวน 492,500 บาท

- พ่ือจาย ปน า ุดลอ ลําประโดง/ ลอง โ รง าร ุดลอ ลําประ
โดง/ ลองภายใน มูท่ี 3  จํานวนดิน ุดไมนอย วา 11,250 ลบ.ม
. ตาม บบ อบต.บาง ัน ต   ล ท่ี 5/2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลําดับท่ี 1
  นา 71
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โ รง ารวางทอระบายนํ้าบริ วณปลายซอยพุทธรั ษา (บานนายนาย 
 ือนอ )  มูท่ี 3

จํานวน 229,900 บาท

-  พ่ือจาย ปน า อ ราง โ รง าร อ รางทอระบายนํ้าบริ วณ
ปลายซอยพุทธรั ษา (บานนายนาย   ือนอ )   มูท่ี 3 ยาวไม
นอย วา 80.00  มตร ตาม บบ อบต.บาง ัน ต   ล ท่ี 6/2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 4 ( ไ รั้งท่ี1) ลําดับท่ี 1  นา 29

าชด ชย ัญญา บบปรับรา าได ( า K)

าชด ชย ัญญา บบปรับรา าได( าK)( า อ ราง ิ่ง าธารณูปโภ
ละ ิ่ง าธารณูป าร)

จํานวน 200,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 178,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 58,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
า บ้ียประชุม จํานวน 18,000 บาท

- พ่ือจาย ปน า บ้ียประชุม ณะ รรม ารศูนยถายทอด ท โนโล
ยี่ทาง าร ษตรประจําตําบลบาง ัน ต  ตามอัตรา ละระ บียบ
องทางราช าร

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

โ รง าร ง ริมอาชีพ ารทําปุ๋ย มั จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง าร ง ริมอาชีพ ารทําปุ๋ย
มั   มูท่ี ๒  ชน  าตอบ ทนวิทยา ร  าอา ารวาง ละนํ้า

ดื่ม  าอา าร ลางวัน  าวั ดุอุป รณท่ีจํา ปน ํา รับ ารฝึ
อบรม  อ าร ูมือ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)  พ่ิม
ติมฉบับท่ี ๔  นาท่ี ๑๖ ลําดับท่ี ๓

วันที่พิมพ : 21/12/2564  10:58:35 นา : 63/66



โ รง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน น่ืองมาจา พระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน น่ือง
มาจา พระราชดําริ 
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)  พ่ิม
ติมฉบับท่ี ๔  นาท่ี ๑๗ ลําดับท่ี ๑

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
งินอุด นุนอง รประชาชน

โ รง ารป้อง ัน ละ ําจัดศัตรูพืช จํานวน 40,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินอุด นุนศูนยถายทอด ท โนโลยีทาง าร ษตร
ประจําตําบลบาง ัน ต   พ่ือ าใชจายตามโ รง ารป้อง ัน ละ
ําจัดศัตรูพืช  ชน  าตอบ ทนวิทยา ร  าอา ารวาง ละนํ้า

ดื่ม  าอา าร ลางวัน  าวั ดุอุป รณท่ีจํา ปน ํา รับ ารฝึ
อบรม  อ าร ูมือ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)  พ่ิม
ติมฉบับท่ี ๑  นาท่ี ๑๐๔ ลําดับท่ี ๔

โ รง ารอบรม ละศึ ษาดูงาน ณะ รรม ารศูนยถายทอด
ท โนโลยีฯ

จํานวน 80,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินอุด นุนศูนยถายทอด ท โนโลยีทาง าร ษตร
ประจําตําบลบาง ัน ต   พ่ือ าใชจายตามโ รง ารอบรม ละ
ศึ ษาดูงาน อง ณะ รรม ารศูนยฯ  ชน  าตอบ ทน
วิทยา ร  าอา ารวาง ละนํ้าดื่ม  าอา าร ลางวัน  าวั ดุ
อุป รณท่ีจํา ปน ํา รับ ารฝึ อบรม  อ าร ูมือ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)  พ่ิม
ติมฉบับท่ี ๑  นาท่ี ๑๒๖ ลําดับท่ี ๑
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

โ รง าร ลอง วยนํ้าใ  ใ ใจ ิ่ง วดลอม จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง าร ลอง วยนํ้าใ  ใ ใจ ิ่ง วด
ลอม ตามนโยบายจัง วัด มุทร ง ราม  ชน  า ชา มา รือ  า
นํ้ามัน ช้ือ พลิง  ามีด  าไม รืออุป รณตั ยะใน ลอง ถุง
ยะ ถุงมือ  าอา ารวาง ละนํ้าดื่ม ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
( อง าธารณ ุ ฯ)

โ รง ารปลู ป่าชาย ลน จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายตามโ รง ารปลู ป่าชาย ลน ตามนโยบาย
จัง วัด มุทร ง ราม  ชน  าพันธุ ลาไมโ ง าง ไม  ชือ   า
อา ารวาง ละนํ้าดื่ม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง
( อง าธารณ ุ ฯ)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 618,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 618,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 218,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร

จาง มาบริ าร รงงานบุ ลภายนอ   พ่ือปฏิบัติงาน ี่ยว ับดาน
ประปา

จํานวน 108,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจาง มาบริ าร รงงานบุ ลภายนอ   พ่ือ
ปฏิบัติงาน ี่ยว ับดานประปา ตั้งไว ๖  ดือนๆละ ๙,๐๐๐  บาท
- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

รายจายใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 10,000 บาท
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าบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 100,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน( ิจ าร/ระบบ
ประปา) องอบต.ใ ใช ารได ละมีประ ิทธิภาพ
- ปนไปตามระ บียบ ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วั ดุ อ ราง จํานวน 100,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อ ราง ท้ังวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน ทอนํ้า ละอุป รณืป
ระปา ทิน นอร  ี ปูนซี มนต  ีม  อน ซะ ลง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าไฟฟ้า ํา รับระบบประปา มูบาน องอบต. ใ
ารไฟฟ้า วนภูมิภา จัง วัด มุทร ง ราม

- ปนไปตามระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง ารท่ี ี่ยว อง

วันที่พิมพ : 21/12/2564  10:58:35 นา : 66/66



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

130,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,200

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 16,162,400

เบ้ียยังชีพความพิการ 2,606,400

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 350,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถ่ิน (ก
.บ.ท.)

600,000

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

20,000

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพ

200,000

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  คนบางขันแตก

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน

532,080

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

130,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,200

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 16,162,400

เบ้ียยังชีพความพิการ 2,606,400

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 350,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถ่ิน (ก
.บ.ท.)

600,000

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

20,000

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพ

200,000

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  คนบางขันแตก

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน

532,080
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถ่ิน

2,249,160

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถ่ิน

4,249,560 1,971,720 748,920

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน

84,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,500,960 658,080 503,520

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

87,480 24,000 36,000

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบด้าเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถ่ิน

350,000 10,000 50,000 10,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถ่ิน

2,249,160

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถ่ิน

1,136,340 8,106,540

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน

84,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 336,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 646,800 3,309,360

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

71,460 218,940

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบด้าเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถ่ิน

100,000 640,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเบ้ียประชุม 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 10,000 10,000

คาเชาบ้าน 168,000 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถ่ิน

25,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000 50,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 50,000 50,000

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้าน
จัดเก็บข้อมูล

108,000

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้าน
จัดเก็บรายได้

108,000

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานพัสดุและ
ทรัพย์สิน

114,000

วันท่ีพิมพ์ : 21/12/2564  10:59:24 หน้า : 5/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเบ้ียประชุม 10,000 18,000 68,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

60,000

คาเชาบ้าน 48,000 264,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถ่ิน

25,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

25,000 150,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 100,000

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้าน
จัดเก็บข้อมูล

108,000

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้าน
จัดเก็บรายได้

108,000

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานพัสดุและ
ทรัพย์สิน

114,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

จ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับด้านการเงิน
และบัญชี

114,000

รายจายให้ได้มาซ่ึง
บริการ

40,000 108,500 30,000 600,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

โครงการจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

80,000 60,000 30,000

คาใช้จายในงานรัฐพิธี 40,000

โครงการ อบรมให้ความ
รู้กฎหมาย ข้อมูลขาว
สารของทางราชการ ให้
กับผู้นําชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป

20,000

วันท่ีพิมพ์ : 21/12/2564  10:59:24 หน้า : 7/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

จ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับด้านการเงิน
และบัญชี

114,000

รายจายให้ได้มาซ่ึง
บริการ

10,000 788,500

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

โครงการจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

170,000

คาใช้จายในงานรัฐพิธี 40,000

โครงการ อบรมให้ความ
รู้กฎหมาย ข้อมูลขาว
สารของทางราชการ ให้
กับผู้นําชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยาวชนเรียนรู้  
วิถีชีวิตพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

20,000

โครงการเลือกต้ังนายก
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบลบาง
ขันแตก

300,000

โครงปลูกต้นไม้ ถวาย
แมของแผนดิน

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 20,000 110,000 50,000 100,000

โครงการจัดต้ังจุดตรวจ
จุดบริการประชาชนชวง
เทศกาลปีใหม

20,000

โครงการจัดต้ังจุดตรวจ
จุดบริการประชาชนชวง
เทศกาลสงกรานต์

20,000

โครงการฝึกอบรม การ
ป้องกัน บรรเทา
สาธารณภัย และระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองต้นในพ้ืนที่ 
ตําบลบางขันแตก

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถ่ิน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยาวชนเรียนรู้  
วิถีชีวิตพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

20,000

โครงการเลือกต้ังนายก
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบลบาง
ขันแตก

300,000

โครงปลูกต้นไม้ ถวาย
แมของแผนดิน

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 400,000 100,000 880,000

โครงการจัดต้ังจุดตรวจ
จุดบริการประชาชนชวง
เทศกาลปีใหม

20,000

โครงการจัดต้ังจุดตรวจ
จุดบริการประชาชนชวง
เทศกาลสงกรานต์

20,000

โครงการฝึกอบรม การ
ป้องกัน บรรเทา
สาธารณภัย และระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองต้นในพ้ืนที่ 
ตําบลบางขันแตก

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถ่ิน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงฝึกอบรมทบทวน
ความรู้และเพ่ิม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

20,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพครู
และคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

50,000

โครงการทัศนศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลบาง
ขันแตก

50,000

โครงการป้องกันเด็กจม
น้ํา

50,000

โครงการวัดเด็กแหงชาติ 50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงฝึกอบรมทบทวน
ความรู้และเพ่ิม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

20,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพครู
และคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

50,000

โครงการทัศนศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลบาง
ขันแตก

50,000

โครงการป้องกันเด็กจม
น้ํา

50,000

โครงการวัดเด็กแหงชาติ 50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือ
เรียน,คาอุปกรณ์การ
เรียน,คาเคร่ืองแบบนัก
เรียน,คากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)

65,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

300,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ

30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

30,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือ
เรียน,คาอุปกรณ์การ
เรียน,คาเคร่ืองแบบนัก
เรียน,คากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)

65,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

300,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ

30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

30,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมาแรง
งานซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะและเสียงตาม
สาย

250,000

โครงการปลูกผักสวน
ครัวเพ่ือความมั่นคงทาง
อาหาร

20,000

โครงการฝึกอบรม  สง
เสริมทักษะการฝึกอาชีพ

20,000

โครงการพัฒนาและสง
เสริมการประชาคม และ
การมีสวนรวมของ
ประชาชนภายใต้หลักธร
รมาภิบาล

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการอาสาสมัครปก
ป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย์

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
ตะกร้อลอดบวง

โครงการประเพณีลอย
กระทงสายกาบกล้วย  
เมืองแมกลอง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมาแรง
งานซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะและเสียงตาม
สาย

250,000

โครงการปลูกผักสวน
ครัวเพ่ือความมั่นคงทาง
อาหาร

20,000

โครงการฝึกอบรม  สง
เสริมทักษะการฝึกอาชีพ

20,000

โครงการพัฒนาและสง
เสริมการประชาคม และ
การมีสวนรวมของ
ประชาชนภายใต้หลักธร
รมาภิบาล

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการอาสาสมัครปก
ป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย์

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
ตะกร้อลอดบวง

30,000 30,000

โครงการประเพณีลอย
กระทงสายกาบกล้วย  
เมืองแมกลอง

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม  สนับ
สนุนและอนุรักษ์วาว
ไทย

โครงการสืบสาน
ประเพณี  แหเทียน
พรรษา

โครงการสืบสาน
ประเพณีชักพระ ทอด
ผ้าป่าสามัคคี และแขง
ขันเรือพาย

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์  
และวันผู้สูงอายุ

คาจ้างเหมาตัดหญ้าสอง
ข้างถนนภายในตําบล

โครงการคลองสวยน้ําใส 
ใสใจสิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกป่าชาย
เลน

โครงการสงเสริมอาชีพ
การทําปุ๋ยหมัก

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม  สนับ
สนุนและอนุรักษ์วาว
ไทย

20,000 20,000

โครงการสืบสาน
ประเพณี  แหเทียน
พรรษา

20,000 20,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีชักพระ ทอด
ผ้าป่าสามัคคี และแขง
ขันเรือพาย

20,000 20,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์  
และวันผู้สูงอายุ

20,000 20,000

คาจ้างเหมาตัดหญ้าสอง
ข้างถนนภายในตําบล

160,000 160,000

โครงการคลองสวยน้ําใส 
ใสใจสิ่งแวดล้อม

20,000 20,000

โครงการปลูกป่าชาย
เลน

20,000 20,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
การทําปุ๋ยหมัก

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอก  เพ่ือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้าน
ประปา

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 100,000 60,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 1,020,000 75,500

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 5,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000 5,000 30,000 100,000

วัสดุการเกษตร 10,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 50,000 20,000

วัสดุเคร่ืองแตงกาย 45,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000 150,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุกอสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 360,000 36,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 24,000 36,000

คาบริการโทรศัพท์ 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอก  เพ่ือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้าน
ประปา

108,000 108,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 220,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 210,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 1,125,500

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 105,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000 205,000

วัสดุการเกษตร 10,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 210,000

วัสดุเคร่ืองแตงกาย 45,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

180,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุกอสร้าง 100,000 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,000 696,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 60,000

คาบริการโทรศัพท์ 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

123,000 36,000

คาเชาพ้ืนที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 18,000

จัดซ้ือเก้าอี้สํานักงาน 18,000 3,000

จัดซ้ือเก้าอี้สํานักงาน
สําหรับผู้บริหาร

5,000

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อน
กระจก

38,000

ตู้เก็บเอกสาร ๔ ชั้น ๔๐ 
ชอง

8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน

17,000

เคร่ืองสํารองไฟฟ้า 2,500

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

22,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 10,000 7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

159,000

คาเชาพ้ืนที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 18,000

จัดซ้ือเก้าอี้สํานักงาน 21,000

จัดซ้ือเก้าอี้สํานักงาน
สําหรับผู้บริหาร

5,000

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อน
กระจก

38,000

ตู้เก็บเอกสาร ๔ ชั้น ๔๐ 
ชอง

8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน

17,000

เคร่ืองสํารองไฟฟ้า 2,500

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

22,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 17,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือLED ขาว
ดํา

15,000

จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 17,000

จัดซ้ือเคร่ืองสํารอง
ไฟฟ้า

2,500 7,500

๑.เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกสวน ๒๔,๐๐๐ 
บีทียู

64,800

๑.ตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก

8,000

๒.ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ 
บาน

5,900

๒.พัดลมติดผนังขนาด 
๑๖ นิ้ว

12,500

๓.โต๊ะทํางาน 24,000

๔.เก้าอี้สํานักงาน 12,000

๕.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ ๒ บาน

17,700

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซ้ือเคร่ืองปัຕมน้ํา
อัตโนมัติ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือLED ขาว
ดํา

15,000

จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 17,000

จัดซ้ือเคร่ืองสํารอง
ไฟฟ้า

10,000

๑.เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกสวน ๒๔,๐๐๐ 
บีทียู

64,800

๑.ตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก

8,000

๒.ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ 
บาน

5,900

๒.พัดลมติดผนังขนาด 
๑๖ นิ้ว

12,500

๓.โต๊ะทํางาน 24,000

๔.เก้าอี้สํานักงาน 12,000

๕.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ ๒ บาน

17,700

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซ้ือเคร่ืองปัຕมน้ํา
อัตโนมัติ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ
รางกายพร้อมขาต้ัง

7,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ํา 15,000

จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด ๑๓ 
คิวบิกฟุต

18,500

จัดซ้ือถังเก็บน้ํา 6,900

จัดซ้ืออางล้างจานพร้อม
อุปกรณ์

5,000

๑.เคร่ืองคอมพิวเตอร์
สํานักงานแบบโน๊ตบุ้ค

16,000

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สํานักงาน

51,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์มัลติ
ฟังชั่นหมึกแทงค์

22,500

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร

10,000

จัดซ้ือโต๊ะสํานักงาน 4,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซ้ือกล้องถายภาพ
ระบบดิจิตอล

19,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ
รางกายพร้อมขาต้ัง

7,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ํา 15,000

จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด ๑๓ 
คิวบิกฟุต

18,500

จัดซ้ือถังเก็บน้ํา 6,900

จัดซ้ืออางล้างจานพร้อม
อุปกรณ์

5,000

๑.เคร่ืองคอมพิวเตอร์
สํานักงานแบบโน๊ตบุ้ค

16,000

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สํานักงาน

51,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์มัลติ
ฟังชั่นหมึกแทงค์

22,500

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร

10,000

จัดซ้ือโต๊ะสํานักงาน 4,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซ้ือกล้องถายภาพ
ระบบดิจิตอล

19,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ
รางกายอินฟาเรท

4,000

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
สํานักงาน

17,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

จัดซ้ือเคร่ืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA

2,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูล
ฝอย

2,400,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000

คาจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

คาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์

ค่าที่ดินและส่ิงก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรหินคลุก (ซอย
บ้านนางพะเยาว์ ฉาย
แก้ว)      หมูที่ 5
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ
รางกายอินฟาเรท

4,000

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
สํานักงาน

17,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

จัดซ้ือเคร่ืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA

2,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูล
ฝอย

2,400,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000

คาจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

22,000 22,000

คาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 54,000 54,000

ค่าที่ดินและส่ิงก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรหินคลุก (ซอย
บ้านนางพะเยาว์ ฉาย
แก้ว)      หมูที่ 5

331,100 331,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและส่ิงก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (OVERLAY) 

บริเวณซอยเกษตร
พัฒนา 2 หมูที่ 1 เชื่อม 
หมูที่ 9

โครงการปรับปรุง/ซอม
แซมถนนสายนัดตา
วาย-แหลมใหญ หมูที่ 
12

โครงการกอสร้างเข่ือน
ป้องกันตลิ่งบริเวณข้าง
ศาลาประชาคม  หมูที่ 1

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านนาง
ประนอม  ฉัตรทิน) หมู
ที่ 6

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านนายสุด  
สําราญร่ืน) หมูที่ 6

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรหินคลุกพร้อม
สะพานคสล. บริเวณ
บ้านนายจรูญ  คูฮกซิว 
หมูที่ 7
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและส่ิงก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (OVERLAY) 

บริเวณซอยเกษตร
พัฒนา 2 หมูที่ 1 เชื่อม 
หมูที่ 9

495,900 495,900

โครงการปรับปรุง/ซอม
แซมถนนสายนัดตา
วาย-แหลมใหญ หมูที่ 
12

345,500 345,500

โครงการกอสร้างเข่ือน
ป้องกันตลิ่งบริเวณข้าง
ศาลาประชาคม  หมูที่ 1

176,700 176,700

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านนาง
ประนอม  ฉัตรทิน) หมู
ที่ 6

248,700 248,700

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านนายสุด  
สําราญร่ืน) หมูที่ 6

404,700 404,700

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรหินคลุกพร้อม
สะพานคสล. บริเวณ
บ้านนายจรูญ  คูฮกซิว 
หมูที่ 7

841,200 841,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและส่ิงก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยบ้านบาง
ตีนเป็ด 4  หมูที่ 10

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บริเวณซอย
ข้างศาลาประชาคม หมู
ที่ 11

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางซอยผึ้งหลวง  
หมูที่ 5

โครงการกอสร้างสะ
พาน คลส.บริเวณบ้าน
บางตีนเป็ด 4 หมูที่ 10

โครงการจัดทําป้ายบอก
ทางในเขตพ้ืนที่ตําบล
บางขันแตก

โครงการติดต้ังกระจก
โค้งในตําบลบางขันแตก

โครงการปรับปรุง/ซอม
แซมถนน คสล. บริเวณ
ปากซอยบ้านนางหงอม  
ดวงภูมิเมศ หมูที่ 9
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและส่ิงก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยบ้านบาง
ตีนเป็ด 4  หมูที่ 10

335,800 335,800

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บริเวณซอย
ข้างศาลาประชาคม หมู
ที่ 11

1,303,000 1,303,000

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางซอยผึ้งหลวง  
หมูที่ 5

446,000 446,000

โครงการกอสร้างสะ
พาน คลส.บริเวณบ้าน
บางตีนเป็ด 4 หมูที่ 10

393,200 393,200

โครงการจัดทําป้ายบอก
ทางในเขตพ้ืนที่ตําบล
บางขันแตก

180,500 180,500

โครงการติดต้ังกระจก
โค้งในตําบลบางขันแตก

97,500 97,500

โครงการปรับปรุง/ซอม
แซมถนน คสล. บริเวณ
ปากซอยบ้านนางหงอม  
ดวงภูมิเมศ หมูที่ 9

44,600 44,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและส่ิงก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําบริเวณปลายซอย
พุทธรักษา (บ้านนาย
นาย  เขือนอก)  หมูที่ 3

โครงการกอสร้างราง
พร้อมทอระบายน้ํา 
เลียบถนนวัดนางพิมพ์
ชวงพ้ืนที่หมูที่ 4

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา ซอยหลังศาล
โกมินทร์  หมูที่ 4

โครงการขุดลอก
คลอง/ลําประโดง ภาย
ในหมูบ้านหมูที่ 2

โครงการขุดลอก
คลอง/ลําประโดง ภาย
ในหมูบ้านหมูที่ 3

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและส่ิงก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําบริเวณปลายซอย
พุทธรักษา (บ้านนาย
นาย  เขือนอก)  หมูที่ 3

229,900 229,900

โครงการกอสร้างราง
พร้อมทอระบายน้ํา 
เลียบถนนวัดนางพิมพ์
ชวงพ้ืนที่หมูที่ 4

386,000 386,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา ซอยหลังศาล
โกมินทร์  หมูที่ 4

425,300 425,300

โครงการขุดลอก
คลอง/ลําประโดง ภาย
ในหมูบ้านหมูที่ 2

108,800 108,800

โครงการขุดลอก
คลอง/ลําประโดง ภาย
ในหมูบ้านหมูที่ 3

492,500 492,500

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและส่ิงก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คาK)(คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจ้างวิทยากรให้
ความรู้ภาษาตาง
ประเทศ

250,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
วัดธรรมสถิต์ิวราราม

1,130,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
วัดนางพิมพ์

85,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
วัดบางขันแตก

290,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
วัดศรีสุวรรณคงคาราม

280,000

โครงการคายสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและส่ิงก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คาK)(คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจ้างวิทยากรให้
ความรู้ภาษาตาง
ประเทศ

250,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
วัดธรรมสถิต์ิวราราม

1,130,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
วัดนางพิมพ์

85,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
วัดบางขันแตก

290,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
วัดศรีสุวรรณคงคาราม

280,000

โครงการคายสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฯ

60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจ้างวิทยากร
สอนดนตรีนาฎศิลป์และ
วัฒนธรรมไทยพ้ืนบ้าน

โครงการเยาวชนบางขัน
แตกอนุรักษ์และสืบสาน
ดนตรีและนาฎศิลป์ไทย

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืช

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานคณะ
กรรมการศูนย์ถายทอด
เทคโนโลยีฯ

รวม 20,268,000 12,034,160 235,000 7,680,600 2,023,740 120,000 3,950,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจ้างวิทยากร
สอนดนตรีนาฎศิลป์และ
วัฒนธรรมไทยพ้ืนบ้าน

120,000 120,000

โครงการเยาวชนบางขัน
แตกอนุรักษ์และสืบสาน
ดนตรีและนาฎศิลป์ไทย

130,000 130,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืช

40,000 40,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานคณะ
กรรมการศูนย์ถายทอด
เทคโนโลยีฯ

80,000 80,000

รวม 440,000 10,312,500 218,000 618,000 58,000,000
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