ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ ได้ตราข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ ได้มีมติเห็น ชอบแล้ว ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
2563 เพื่อเสนอต่อนายอาเภอปากเกร็ดพิจารณาอนุมัติตาม มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติ มจนถึงปัจจุบัน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อที่ 25 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน นั้น
บัดนี้ นายอาเภอปากเกร็ดได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

(นายธนิต สุขทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงตะไนย์
อำเภอ ปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 72,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 18,386,135 บาท
งบบุคลากร
9,496,000 บาท
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
1,872,000 บาท
รวม
เงินเดือนนำยก/รองนำยก
560,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
48,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำร
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
48,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
95,200 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,120,800 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนประธำนสภำองค์กำรบริหำร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
7,624,000 บาท
รวม
เงินเดือนพนักงำน
4,950,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงำน ดังนี้

จำนวน

84,000 บำท

จำนวน

210,000 บำท

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนลูกจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวสำหรับพนักงำนจ้ำงของ

จำนวน

202,000 บำท

จำนวน

2,000,000 บำท

จำนวน

178,000 บำท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
(1) เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซื้อของพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนตำบลตำม
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำถ่ำย

รวม
รวม
จำนวน

7,870,000 บาท
2,110,000 บาท
1,800,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม

3,820,000 บาท

จำนวน

800,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร ดังนี้
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำของรำงวัลหรือเงินรำงวัล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อของรำงวัล และเงินรำงวัลต่ำง ๆ
ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน กรณีเจ้ำหน้ำที่
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช่จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำพำนพุ่มดอกไม้ พำนประดับ
โครงกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ
โครงกำรเร่งด่วนตำมหนังสือสั่งกำร นโยบำยรัฐบำล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรตำมนโยบำยรัฐบำล

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท
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โครงกำรอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรอบรม ประชุมเชิง
โครงกำรอบรมกำรทำหนังสือรำชกำรตำมระเบียบงำนสำรบรรณด้วย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรอบรมกำรทำหนังสือ
โครงกำรอบรมและศึกษำ ดูงำนของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำน
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
(รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ)

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

500,000 บำท

จำนวน

1,000,000 บำท

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

รวม
จำนวน

1,180,000 บาท
400,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่

จำนวน

50,000 บำท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ

จำนวน

50,000 บำท

วัสดุก่อสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

จำนวน

150,000 บำท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง

จำนวน

100,000 บำท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง

จำนวน

200,000 บำท

วัสดุกำรเกษตร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

จำนวน

50,000 บำท

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง

จำนวน

50,000 บำท
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วัสดุกีฬำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกีฬำ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

จำนวน

20,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

จำนวน

100,000 บำท

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในสำนักงำน/ในที่สำธำรณะ หรือ อำคำร
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ำประปำในสำนักงำน/ในที่สำธำรณะ หรือ
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พื้นฐำน ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และ
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำฝำกส่งไปรษณีย์ ค่ำบริกำร
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
เก้ำอี้ทำงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน จำนวน 3 ตัว ๆละ 3,500 ตัว
เครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ
เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ชุดโต๊ะ เก้ำอี้ลงนำม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโต๊ะ เก้ำอี้ลงนำม จำนวน 1 ชุด ๆ ละ
ฐำนตั้งพระบรมฉำยำลักษณ์งำนรัฐพิธี
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อฐำนตั้งพระบรมฉำยำลักษณ์งำนรัฐพิธี
ตู้เหล็ก แบบ 2 ลิ้นชัก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง ๆ ละ

จำนวน

10,000 บำท

รวม
จำนวน

760,000 บาท
600,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
รวม

995,135 บาท
995,135 บาท

จำนวน

10,500 บำท

จำนวน

18,000 บำท

จำนวน

64,800 บำท

จำนวน

45,000 บำท

จำนวน

90,000 บำท

จำนวน

3,000 บำท
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ตู้เหล็ก แบบ 3 ลิ้นชัก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 3 ลิ้นชัก จำนวน 2 หลัง ๆ ละ
โต๊ะกลำงไม้เนื้อแข็ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะกลำงไม้เนื้อแข็ง (แบบทรงวงรี) ทำจำกไม้
โต๊ะทำงำนเหล็กพร้อมกระจก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็กพร้อมกระจก ขนำด 4.5 ฟุต
โทรศัพท์ไร้สำย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สำย จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ
รถเข็น 4 ล้อ แบบพับได้
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถเข็น 4 ล้อ แบบพับได้ จำนวน 2 คันๆ ละ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
เครื่องอัดเสียง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องอัดเสียง จำนวน 1 เครื่อง รำคำ
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
กล้องถ่ำยรูป
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ กล้องถ่ำยรูป แบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1
จอขำตั้ง (Tripod Screen)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อจอขำตั้ง จำนวน 1 ชุด รำคำ 3,000 บำท มี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขำว-ดำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA จำนวน 1
ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส รำคำ 700 บำทต่อปี
ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง

จำนวน

9,000 บำท

จำนวน

105,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

7,800 บำท

จำนวน

9,200 บำท

จำนวน

11,000 บำท

จำนวน

25,000 บำท

จำนวน

42,500 บำท

จำนวน

3,000 บำท

จำนวน

17,000 บำท

จำนวน

9,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

5,800 บำท

จำนวน

12,000 บำท

จำนวน

700 บำท

จำนวน

3,800 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่อง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพคงทนถำวร หรือ
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รำยจ่ำยอื่น
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำ วิจัย ประเมินผล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ตำม
งานบริหารงานคลัง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซื้อของพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนตำบลตำม
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำถ่ำย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
โครงกำรจัดเก็บภำษีเคลื่อนที่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรจัดเก็บภำษีเคลื่อนที่
โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดเก็บภำษี
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดเก็บภำษี
โครงกำรปรับปรุงระบบงำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรปรับปรุงระบบงำนแผน
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
(รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ)

จำนวน

473,035 บำท

รวม
รวม

25,000 บาท
25,000 บาท

จำนวน

25,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

1,755,000 บาท
1,755,000 บาท
180,000 บาท
10,000 บำท

จำนวน

160,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม

1,180,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

1,000,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

รวม
จำนวน

345,000 บาท
30,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่

จำนวน

5,000 บำท

วัสดุก่อสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

จำนวน

100,000 บำท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง

จำนวน

10,000 บำท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง

จำนวน

100,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่

จำนวน

100,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำฝำกส่งไปรษณีย์ ค่ำบริกำร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน ดังนี้
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

รวม
จำนวน

50,000 บาท
50,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

1,993,300 บาท
1,094,000 บาท
1,094,000 บาท
570,000 บำท

จำนวน

24,000 บำท

จำนวน

440,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวสำหรับพนักงำนจ้ำง 4
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซื้อของพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนตำบลตำม
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำถ่ำย

รวม
รวม
จำนวน

760,000 บาท
70,000 บาท
10,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม

350,000 บาท

จำนวน

50,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
(รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ)

100,000 บำท
200,000 บำท

ค่าวัสดุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ

รวม
จำนวน

330,000 บาท
30,000 บำท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง

จำนวน

200,000 บำท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง

จำนวน

50,000 บำท

วัสดุเครื่องแต่งกำย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่
ค่าสาธารณูปโภค

จำนวน

50,000 บำท

รวม

10,000 บาท
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ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พื้นฐำน ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA จำนวน 1
ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส รำคำ 700 บำทต่อปี
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่อง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพคงทนถำวร หรือ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกัน แก้ไข บรรเทำ และช่วยเหลือ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์สร้ำงวินัยจรำจร กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์สร้ำงวินัยจรำจร กำรป้องกัน
โครงกำรฝึกอบรมและซักซ้อมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรมและซักซ้อม
โครงกำรฝึกอบรมและซักซ้อมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรป้องกันและระงับ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
(รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ)
ค่าวัสดุ

จำนวน

10,000 บำท

รวม
รวม

139,300 บาท
139,300 บาท

จำนวน

17,000 บำท

จำนวน

5,800 บำท

จำนวน

12,000 บำท

จำนวน

700 บำท

จำนวน

3,800 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
รวม
รวม

1,366,100 บาท
1,010,000 บาท
710,000 บาท

จำนวน

500,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม

300,000 บาท
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วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุเครื่องดับเพลิง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กำรเกษตร
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 10 กิโลวัตต์
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดไฟฟ้ำ
ครุภัณฑ์อื่น
ชุดดับเพลิง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 1 ชุด รำคำ 100,000
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซื้อของพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำถ่ำย

จำนวน

300,000 บำท

รวม
รวม

356,100 บาท
356,100 บาท

จำนวน

60,300 บำท

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

36,000 บำท

จำนวน

9,800 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

1,175,000 บาท
380,000 บาท
380,000 บาท
380,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

795,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บำท

รวม

590,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
โครงกำรเร่งด่วนตำมหนังสือสั่งกำร นโยบำยรัฐบำล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเร่งด่วนตำมหนังสือสั่งกำร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
(รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ)

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

400,000 บำท

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

รวม
จำนวน

145,000 บาท
30,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่

จำนวน

10,000 บำท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ

จำนวน

10,000 บำท

วัสดุก่อสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

จำนวน

10,000 บำท

วัสดุกำรเกษตร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

จำนวน

5,000 บำท

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง

จำนวน

30,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

จำนวน

30,000 บำท

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

จำนวน

20,000 บำท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนตำบลตำม
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำถ่ำย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
โครงกำรแข่งขันกีฬำสี ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำสีของ
โครงกำรเด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจใส่หน้ำกำกอนำมัย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรเด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจใส่
โครงกำรต้นกล้ำบำงตะไนย์เดินตำมรอยเท้ำพ่อ อยู่อย่ำงพอเพียงตำม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรต้นกล้ำบำงตะไนย์เดิน
โครงกำรต้นกล้ำบำงตะไนย์ต้ำนยำเสพติด
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรต้นกล้ำบำงตะไนย์ต้ำน
โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรปฐมนิเทศนักเรียนและ
โครงกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร
โครงกำรป้องกันอุบัติภัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรป้องกันอุบัติภัยในศูนย์
โครงกำรเปิดบ้ำนวันแห่งกำรเรียนรู้

รวม
รวม
รวม
จำนวน

6,263,800 บาท
952,200 บาท
952,200 บาท
517,200 บำท

จำนวน

435,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

2,876,600 บาท
5,800 บาท
5,800 บำท

รวม

1,334,800 บาท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

3,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรเปิดบ้ำนวันแห่งกำร
โครงกำรผลิตสื่อและนวัตกรรมกำรเรียนรู้
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรผลิตสื่อและนวัตกรรม
โครงกำรฝึกซ้อมแผนกำรป้องกันอัคคีภัยในเด็กปฐมวัย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรฝึกซ้อมแผนกำรป้องกัน
โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
โครงกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนศูนย์
โครงกำรรักกำรอ่ำนสร้ำงปัญญำ เสริมควำมรู้
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรรักกำรอ่ำน สร้ำงปัญญำ
โครงกำรเร่งด่วนตำมหนังสือสั่งกำร นโยบำยรัฐบำล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรเร่งด่วนตำมหนังสือสั่ง
โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรวันเฉลิมพระ
โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
โครงกำรวันพ่อแห่งชำติ, วันชำติ และวันคล้ำยวันสวรรคต
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรวันพ่อแห่งชำติ, วันชำติ
โครงกำรวันแม่แห่งชำติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรวันแม่แห่งชำติ และวัน
โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ โดย
โครงกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กปลอดโรค
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กปลอด
โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำเด็กและเยำวชนตำบลบำงตะไนย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม
โครงกำรส่งเสริมต้นกล้ำบำงตะไนย์เรียนรู้ตำมอัธยำศัย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรส่งเสริมต้นกล้ำบำงตะ
โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนศำสนำและกำรเสริมสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน
โครงกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกของนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำก
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำจัดกำรเรียน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

102,000 บำท
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โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำหนังสือเรียน,
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (เงินอุดหนุน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
โครงกำรสร้ำงสัมพันธ์ชุมชน บ้ำน วัด และโรงเรียน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรสำนสัมพันธ์ชุมชน บ้ำน
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
(รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ)

จำนวน

60,800 บำท

จำนวน

294,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

500,000 บำท

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

รวม
จำนวน

1,466,000 บาท
50,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่

จำนวน

50,000 บำท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ

จำนวน

50,000 บำท

ค่ำอำหำรเสริม (นม)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออำหำรเสริม (นม) เป็นเงินอุดหนุน
วัสดุก่อสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

จำนวน

1,096,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

วัสดุกำรเกษตร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

จำนวน

10,000 บำท

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง

จำนวน

50,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

จำนวน

50,000 บำท

วัสดุกำรศึกษำ

จำนวน

50,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรศึกษำ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วน
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำลในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
พัดลมติดผนัง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 3,000
ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องเล่นสนำม สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องเล่นสนำม สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
-คำนชิงช้ำทำจำกเหล็ก อบสีฝุ่น จำนวน 1 ชุด
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(อำหำรกลำงวัน)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วน
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงำน ดังนี้
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวสำหรับพนักงำนจ้ำง

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

70,000 บาท
50,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม

515,000 บาท
515,000 บาท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

500,000 บำท

รวม
รวม

1,920,000 บาท
1,920,000 บาท

จำนวน

1,920,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

7,664,100 บาท
2,602,000 บาท
2,602,000 บาท
1,000,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

1,400,000 บำท

จำนวน

160,000 บำท

หน้ำ : 1/1
วันที่พิมพ์ : 17/9/2563 10:58:06

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
เพื่อเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ๆ ละ
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซื้อของพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนตำบลตำม
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำถ่ำย

รวม
รวม
จำนวน

1,907,000 บาท
257,000 บาท
120,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

72,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

รวม

800,000 บาท

จำนวน

200,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
(รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ)

100,000 บำท
500,000 บำท

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

รวม
จำนวน

850,000 บาท
20,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่

จำนวน

10,000 บำท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ

จำนวน

200,000 บำท

วัสดุก่อสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

จำนวน

30,000 บำท
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วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง

จำนวน

50,000 บำท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง

จำนวน

400,000 บำท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ รำยจ่ำยเพื่อให้

จำนวน

60,000 บำท

วัสดุกำรเกษตร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

จำนวน

10,000 บำท

วัสดุเครื่องแต่งกำย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
รวม

3,155,100 บาท
3,155,100 บาท

จำนวน

14,000 บำท

จำนวน

11,600 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

2,400,000 บำท

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
เครื่องดูดฝุ่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนำด 25 ลิตร จำนวน 1 ชุด
ตู้เก็บเอกสำรกระจกบำนเลื่อน 2 บำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำรบำนเลื่อน 2 บำน จำนวน 2 ตู้
โต๊ะทำงำนเหล็กพร้อมกระจก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็กพร้อมกระจก ขนำด 4.5 ฟุต
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ำย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ำย ขนำด 6 ตัน 6
ครุภัณฑ์กำรเกษตร
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เครื่องพ่นยำ แบบใช้แรงลม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพ่นยำ แบบใช้แรงลม ชนิดสะพำยหลัง
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
เครื่องอัดอำกำศ ขนำด 300 ลิตรต่อนำที
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องอัดอำกำศ ขนำด 300 ลิตรต่อนำที
ครุภัณฑ์โรงงำน
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง
ตู้เชื่อมไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้ำ จำนวน 1 ตู้ รำคำ 2,000 บำท
สว่ำนโรตำรี่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสว่ำนโรตำรี่ 3 ระบบ กำลังไฟเข้ำพิกัด 800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอ
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA จำนวน 1
ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส รำคำ 700 บำทต่อปี
ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่อง
ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 ชุด รำคำ
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพคงทนถำวร หรือ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำร "คลองสวยน้ำใส" คลองสำยหลักภำยในตำบล

จำนวน

53,200 บำท

จำนวน

66,000 บำท

จำนวน

5,500 บำท

จำนวน

2,000 บำท

จำนวน

13,000 บำท

จำนวน

17,000 บำท

จำนวน

5,800 บำท

จำนวน

12,000 บำท

จำนวน

700 บำท

จำนวน

3,800 บำท

จำนวน

35,500 บำท

จำนวน

500,000 บำท

รวม
รวม
รวม

1,635,000 บาท
1,635,000 บาท
1,635,000 บาท

จำนวน

50,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรคลองสวยน้ำใส คลอง
โครงกำร Big Cleaning Day
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำร Big Cleaning Day
โครงกำรกินอย่ำงไรให้ไกลโรค
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรกินอย่ำงไรให้ไกลโรค
โครงกำรจัดทำสวนพฤกษศำสตร์ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรจัดทำสวนพฤกษศำสตร์
โครงกำรดูแลสุขภำพ 4 อ. สำหรับผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรดูแลสุขภำพ 4 อ.
โครงกำรตรวจสอบวัดคุณภำพกำรปล่อยน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล จำก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรตรวจสอบวัดคุณภำพ
โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับกำรดำเนินงำนตำมแนวทำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุน
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์จุดพักขยะ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์จุดพัก
โครงกำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสถำนที่สำธำรณะ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรสิ่งแวดล้อมและสถำนที่
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบำด
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรป้องกันและควบคุม
โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร
โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ของเสีย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
โครงกำรรณรงค์และอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์และจัดกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรรณรงค์และอบรมให้
โครงกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ อสม.และอบรมพัฒนำศักยภำพ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำน
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสนัขบ้ำตำมพระ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคน
โครงกำรให้ควำมรู้เพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรให้ควำมรู้เพื่อกำร
โครงกำรอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

35,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

จำนวน

400,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม

2,192,900 บาท
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งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำว เงินเพิ่มตำมวุฒิ ค่ำตอบแทนพิเศษ
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงำน ดังนี้
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซื้อของพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำถ่ำย

รวม
รวม
จำนวน

1,442,800 บาท
1,442,800 บาท
1,167,000 บำท

จำนวน

1,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

214,800 บำท

รวม
รวม
จำนวน

608,000 บาท
77,000 บาท
5,000 บำท

จำนวน

72,000 บำท

รวม

250,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
(รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ)

50,000 บำท
100,000 บำท

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

รวม
จำนวน

260,000 บาท
100,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่

จำนวน

20,000 บำท
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วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ

จำนวน

20,000 บำท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง

จำนวน

20,000 บำท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง

จำนวน

70,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

จำนวน

30,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
เก้ำอี้ทำงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน แบบมีล้อ จำนวน 1 ตัว รำคำ
เครื่องเคลือบบัตร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร ขนำดเครื่อง 20x40x11
เครื่องเจำะกระดำษและเข้ำเล่ม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องเจำะกระดำษและเข้ำเล่มแบบโยกมือ
เครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ
โต๊ะทำงำนเหล็กพร้อมกระจก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็กพร้อมกระจก ขนำด 4.5 ฟุต
โต๊ะพับสแตนเลส
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส ขนำด 120 x 60 x 75 ซม.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน

รวม
จำนวน
จำนวน
รวม
รวม

21,000 บาท
6,000 บำท
15,000 บำท
142,100 บาท
142,100 บาท

จำนวน

3,500 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

12,000 บำท

จำนวน

18,000 บำท

จำนวน

7,500 บำท

จำนวน

46,800 บำท

จำนวน

17,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอ
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA จำนวน 1
ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส รำคำ 700 บำทต่อปี
ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่อง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพคงทนถำวร หรือ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภำพคณะกรรมกำรสตรีตำบลบำงตะไนย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรจัดฝึกอบรมเพิ่ม
โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำกเหตุสำธำรณภัย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำกเหตุสำธำรณ
โครงกำรตรวจเยี่ยม/พบปะผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรตรวจเยี่ยม/พบปะ
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพของ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและ
โครงกำรสงเครำะห์ครอบครัวนักเรียน นักศึกษำที่ยำกจน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรสงเครำะห์ครอบครัว
โครงกำรสงเครำะห์ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกำส
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรสงเครำะห์ครอบครัวผู้มี
โครงกำรสำนสัมพันธ์สำยใยครอบครัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรสำนสัมพันธ์สำยใย
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จำนวน

5,800 บำท

จำนวน

12,000 บำท

จำนวน

700 บำท

จำนวน

3,800 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
รวม
รวม

680,000 บาท
680,000 บาท
680,000 บาท

จำนวน

35,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

35,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม

2,718,900 บาท
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งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงำน ดังนี้ ผู้อำนวยกำรกอง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวสำหรับพนักงำนจ้ำง 1
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซื้อของพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนตำบลตำม
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำถ่ำย

รวม
รวม
จำนวน

1,508,000 บาท
1,508,000 บาท
1,300,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

155,000 บำท

จำนวน

11,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

1,054,000 บาท
109,000 บาท
5,000 บำท

จำนวน

84,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม

410,000 บาท

จำนวน

250,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
(รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ)
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

รวม
จำนวน

60,000 บำท
100,000 บำท

535,000 บาท
50,000 บำท
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วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่

จำนวน

200,000 บำท

วัสดุก่อสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

จำนวน

200,000 บำท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง

จำนวน

10,000 บำท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง

จำนวน

20,000 บำท

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง

จำนวน

5,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี

จำนวน

50,000 บำท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA จำนวน 3
ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส รำคำ 700 บำทต่อปี
โปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่อง
งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน

รวม
รวม

156,900 บาท
156,900 บาท

จำนวน

90,000 บำท

จำนวน

17,400 บำท

จำนวน

36,000 บำท

จำนวน

2,100 บำท

จำนวน

11,400 บำท

รวม
รวม

1,420,000 บาท
1,370,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำถ่ำย

รวม

1,300,000 บาท

จำนวน

500,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องสว่ำงโซล่ำเซลล์ทั้งตำบล
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องสว่ำง
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
(รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ)
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่

300,000 บำท
500,000 บำท

รวม
จำนวน

70,000 บาท
70,000 บำท

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
จำนวน
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพคงทนถำวร หรือ
งานสวนสาธารณะ
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
(รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ)

50,000 บาท
50,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬำ
โครงกำรติดตั้งเครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับดำเนินโครงกำรติดตั้งเครื่องออกกำลัง
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน

50,000 บำท
598,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บำท

รวม
รวม

498,000 บาท
498,000 บาท

จำนวน

498,000 บำท

รวม
รวม

250,000 บาท
250,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรขยะและหรือสถำนที่ทิ้งขยะมูลฝอยและ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรขยะและหรือสถำนที่ทิ้ง
โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะโดยชุมชน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะโดย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม ประชำคม ประชำพิจำรณ์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม ประชำคม ประชำพิจำรณ์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
โครงกำร/กิจกรรมเพื่อกำรปกป้องสถำบันหลักสำคัญของชำติ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร/กิจกรรมเพื่อกำรปกป้องสถำบัน
โครงกำร/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีและควำมสมำนฉันท์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำม
โครงกำรฝึกอบรมสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพกลุ่มสตรี (ผ้ำสไบมอญสำหรับ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรมสร้ำงงำนสร้ำง
โครงกำรฝึกอำชีพสำหรับผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรมสร้ำงงำนสร้ำง
โครงกำรส่งเสริมฝึกอำชีพเพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับประชำชน (ซ่อม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรส่งเสริมฝึกอำชีพเพื่อ
โครงกำรส่งเสริมฝึกอำชีพเพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับประชำชน (ทำขนมไทย)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรส่งเสริมฝึกอำชีพเพื่อ
โครงกำรส่งเสริมฝึกอำชีพให้กับนักเรียน เด็ก เยำวชนในพื้นที่ (ทำสวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรส่งเสริมฝึกอำชีพให้กับ
โครงกำรส่งเสริมอำชีพให้กับผู้พิกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรส่งเสริมอำชีพให้กับผู้
โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมดำเนินงำนแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรสนับสนุนกิจกรรม
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริของพระบรมวงศำนุวงศ์

รวม

250,000 บาท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
รวม
รวม

525,000 บาท
525,000 บาท
525,000 บาท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

35,000 บำท

จำนวน

35,000 บำท

จำนวน

35,000 บำท

จำนวน

35,000 บำท

จำนวน

35,000 บำท

จำนวน

35,000 บำท

จำนวน

35,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

หน้ำ : 1/1
วันที่พิมพ์ : 17/9/2563 10:58:06

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรอันเนื่องมำจำก
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรจัดกิจกรรมกีฬำ นันทนำกำร เพื่อสร้ำงควำมรู้รักสำมัคคีของ จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมกีฬำ
โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับอำเภอ ระดับจังหวัด จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุกีฬำ
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกีฬำ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรเพื่อกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรเพื่ออนุรักษ์
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรประเพณีตักบำตรพระสงฆ์ทำงเรือ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรประเพณีตักบำตรพระสงฆ์ทำงเรือ
โครงกำรประเพณีใส่บำตรคะนอมจินรับปีใหม่ไทยรำมัญ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรประเพณีใส่บำตรคะนอมจินรับปี
โครงกำรวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรวันคล้ำยวันพระบรม
โครงกำรวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรวันคล้ำยวันพระรำช
โครงกำรวันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรวันคล้ำยวันสรรคตของ
โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ พระปรเมนทร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ

650,000 บาท
650,000 บาท
550,000 บาท
500,000 บำท
50,000 บำท
100,000 บาท
100,000 บำท

รวม
รวม
รวม

1,850,000 บาท
1,850,000 บาท
1,850,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

500,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

หน้ำ : 1/1
วันที่พิมพ์ : 17/9/2563 10:58:06

โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำพัชรสุธำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
โครงกำรส่งเสริมประเพณีสงกรำนต์ถิ่นบำงตะไนย์ ไทย-รำมัญ วัน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมประเพณีสงกรำนต์ถิ่นบำง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำร
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำถ่ำย

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

500,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บำท

รวม
รวม
รวม

9,413,250 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท

จำนวน

690,000 บำท

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
(รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ)

จำนวน

2,000,000 บำท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพคงทนถำวร หรือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
โครงกำรปรับปรุงศำลำประชำคม ศำลเจ้ำบ้ำนแหลมเหนือ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรปรับปรุงศำลำ
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยบ้ำนแหลมเหนือพร้อมวำงระบบ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
โครงกำรติดตั้งรำวกันตกบริเวณบ้ำนนำยพันธุ์ศักดิ์ เชิญอุ่น

รวม
รวม

6,723,250 บาท
100,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

รวม

6,623,250 บาท

จำนวน

202,600 บำท

จำนวน

4,525,800 บำท

จำนวน

100,000 บำท

หน้ำ : 1/1
วันที่พิมพ์ : 17/9/2563 10:58:06

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรติดตั้งรำวกันตกบริเวณ
โครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซมรำงระบำยน้ำ จำกบ้ำนหมอเล็กถึงคลอง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซมรำง
เงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ ( k)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำง รวมถึงสิ่งต่ำง ๆ ที่
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติ
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรกำจัดผักตบชวำและวัชพืชในแม่น้ำ คูคลอง ลำรำงสำธำรณะ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรกำจัดผักตบชวำและ
โครงกำรติดตั้งทุ่นดักขยะและผักตบชวำ บริเวณริมแม่น้ำหมู่ที่ 4
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช่จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรติดตั้งทุ่นดักขยะและ
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงกรณี
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงำนจ้ำง ที่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อำยุที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เบี้ยยังชีพคนพิกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิกำรให้แก่คนพิกำรที่มีสิทธิตำมที่
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำ

จำนวน

463,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

831,850 บำท

จำนวน

300,000 บำท

รวม
รวม
รวม

1,100,000 บาท
1,100,000 บาท
1,100,000 บาท

จำนวน

1,000,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

10,263,515 บาท
10,263,515 บาท
10,263,515 บาท
300,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

7,019,000 บำท

จำนวน

1,053,500 บำท

จำนวน

48,000 บำท

หน้ำ : 1/1
วันที่พิมพ์ : 17/9/2563 10:58:06

สำรองจ่ำย
เพื่อสำรองจ่ำย เป็นรำยจ่ำยที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินที่มีสำ
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรจรำจรที่ประชำชน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับอบต.
เงินช่วยพิเศษ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงำนส่วนตำบล พนักงำน
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญของข้ำรำชกำรส่วน

จำนวน

931,640 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

120,000 บำท

จำนวน

561,375 บำท

