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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริ หารส่ วนตาบลสนามแย้
อาเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจ่ ายรวมทั้งสิ้น 42,200,000 บาท จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
7,632,041 บาท
รวม
งบบุคลากร
6,008,352 บาท
รวม
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
2,052,720 บาท
รวม
เงินเดือนนายก/รองนายก
514,080 บาท
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริ หารส่ วน
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
42,120 บาท
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกองค์การบริ หาร
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
42,120 บาท
จานวน
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
86,400 บาท
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริ หารส่ วน
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1,368,000 บาท
จานวน
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจานวน
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
3,955,632 บาท
รวม
เงินเดือนพนักงาน
3,161,196 บาท
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่ วนท้องถิ่ นประจาปี 6 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

84,000 บาท

เงินประจาตาแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ดังนี้

จานวน

126,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(1)พนักงานจ้างตามภารกิจ (คนสวน) จานวน 1 ตาแหน่ง

จานวน

546,048 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
(1)พนักงานจ้างตามภารกิจ (คนสวน) จานวน 1 ตาแหน่ง

จานวน

38,388 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วน
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจ่ายเป็ นเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้กบั
ค่าเช่าบ้าน
เป็ นไปตาม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เป็ นไปตาม
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสื อหรื อเข้าปกหนังสื อ ค่า
รายจ่ายเกี่ ยวกับการรับรองและพิธีการ
-เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับรองหรื อเลี้ ยงรับรองขององค์กรปกครองส่ วน
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจ่ายเป็ นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
โครงการกิจกรรม 5 ส
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 5 ส มีค่าใช้จ่ายเช่น ค่า
โครงการธรรมมะประจาใจตามหลักธรรมาภิบาล
-เพื่อจ่ายเป็ นค่ายานพาหนะ,ค่าอาหาร,ค่าเครื่ องดื่ม,ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
โครงการอบรมให้ความรู ้สร้างความโปร่ งใสลดปั ญหาการทุจริ ต
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ สร้างความโปร่ งใส
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริ หารส่ วนตาบลสนาม
-จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริ หารส่ วนตาบลสนาม
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้

รวม
รวม
จานวน

1,563,689 บาท
159,200 บาท
20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

จานวน

81,200 บาท

รวม

685,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ งของที่มี
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวม
จานวน

283,489 บาท
51,489 บาท

จานวน

2,000 บาท
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-เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งของ
วัสดุงานบ้านงานครัว
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ งของที่มี
วัสดุก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ งของที่มี
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
วัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ น
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
วัสดุวิทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์
-เพื่อจ่ายเป็ นวัสดุวิทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ งของที่มี
วัสดุอื่น
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดหาสิ่ งของที่ไม่เข้าลักษณะประเภทตามระเบียบ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้าในสานักงาน/ในที่สาธารณะ หรื อ อาคาร
ค่าบริ การโทรศัพท์
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ฯลฯ และ
ค่าบริ การไปรษณี ย ์
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าบริ การไปรษณี ย ์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณี ยา
ค่าบริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าบริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
ค่าบารุ งรักษาและปรังปรุ งครุ ภณั ฑ์
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าประกอบดัดแปลงต่อเติมหรื อปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ค่าประกอบดัดแปลงหรื อปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการประกอบค่าดัดแปลงหรื อปรับปรุ ง

จานวน

30,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม
จานวน

436,000 บาท
380,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

รวม
รวม

30,000 บาท
15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนอปท. ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการ
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตาม
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบลจานวน 5 อัตรา จานวน

รวม
รวม

30,000 บาท
30,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

2,768,860 บาท
2,441,460 บาท
2,441,460 บาท
1,744,200 บาท

เงินประจาตาแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ผูอ้ านวยการกองคลัง 1

จานวน

60,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจาตาแหน่งเจ้าพนักงาน

จานวน

264,600 บาท

จานวน

372,660 บาท

รวม
รวม
จานวน

317,400 บาท
187,400 บาท
40,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

27,400 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ค่า
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่ วนตาบลตามสิ ทธิ ที่จะได้รับ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่ วนตาบล
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสื อหรื อเข้าปกหนังสื อ ค่า
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รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
ค่าใช้จ่ายสาหรับเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็ นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ งของที่มี
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ งของที่มี
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ การไปรษณี ย ์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบริ การไปรษณี ย ์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณี ยา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สานักงาน
ครุ ภณั ฑ์สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อ
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจัดซื้อครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักส่ วนตาบล และจ่ายเป็ นเงิน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ินอกเวลาราชการให้แก่

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
จานวน

70,000 บาท
50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
จานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท

จานวน

5,700 บาท

จานวน

4,300 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

487,540 บาท
275,040 บาท
275,040 บาท
275,040 บาท

รวม
รวม
จานวน

185,000 บาท
98,000 บาท
30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

หน้า : 1/1
วันที่พิมพ์ : 28/6/2564 11:51:41

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่ วนตาบลที่มีสิทธิ เบิกค่าเช่า
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับวารสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ เอกสารวิชาการอื่นๆ ค่า
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็ น
โครงการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย จัดตั้งจุดบริ การประชาชน,ค่าตอบแทน,ค่าอาหาร
โครงการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย จัดตั้งจุดบริ การประชาชน,ค่าตอบแทน,ค่าอาหาร
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์สินที่อยูใ่ นความ
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์เกี่ ยวกับ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ของ
วัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ น
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
วัสดุเครื่ องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อถังดับเพลิง/หรื อเปลี่ ยนถ่ายสารเคมีดบั เพลิง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้ อเครื่ องสารองไฟ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องสารองไฟฟ้า จานวน 1 เครื่ อง ราคา
ครุ ภณั ฑ์อื่น
ติดตั้งกระจกโค้งส่ องทางแยก
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อพร้อมติดตั้ง กระจกโค้งส่ องทางแยก ให้ความ
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์

จานวน

48,000 บาท

รวม

32,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

55,000 บาท
5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
รวม

27,500 บาท
27,500 บาท

จานวน

2,500 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้บารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ให้ใช้
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
โครงการฝึ กซ้อมแผนเหตุแผ่นดินไหวและน้ าป่ าไหลหลาก
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึ กซ้อมแผนเหตุแผ่นดินไหว
โครงการฝึ กอบรมชุดปฏิบตั ิการจิตอาสาภัยพิบตั ิ
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการชุดปฏิบตั ิการจิตอาสาภัยพิบตั ิ
โครงการฝึ กอบรมให้ความรู้เรื่ องอัคคีภยั ในชุมชนและสถานศึกษา
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึ กอบรมการป้ องกันและระงับอัคคีภยั
โครงการอบรมให้ความรู ้เรื่ องเด็กจมน้ าในสถานศึกษา
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่ องเด็กจมน้ า
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่ วนท้องถิ่ นประจาปี จานวน 12
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินวิทยฐานะชานาญการ ให้แก่ครู ผดู้ ูแลเด็ก 4 คน ใน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็ น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่ วนตาบลตามสิ ทธิ ที่จะได้รับ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่ วนตาบล
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ

รวม
รวม
รวม

111,500 บาท
111,500 บาท
111,500 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

76,500 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

4,158,631 บาท
2,848,031 บาท
2,848,031 บาท
1,713,206 บาท

จานวน

168,000 บาท

จานวน

966,825 บาท

รวม
รวม
จานวน

1,310,600 บาท
74,200 บาท
1,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

13,200 บาท

รวม

1,160,400 บาท

จานวน

5,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสื อหรื อเข้าปกหนังสื อ ค่า
รายจ่ายเกี่ ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็ น
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ค่าลงธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในการอบรมสัมมนา
เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนี ยมและค่าลงทะเบียนต่างๆในการอบรม
โครงการเด็กน้อยท่องโลกกว้างเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนาศักยภาพครู และครู ผดู้ ูแลเด็กของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู และครู ผดู้ ูแลเด็กของ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ หารสถานศึกษา
6.1 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสนามแย้
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พฒั นา
7.1 ค่าหนังสื อเรี ยน สาหรับเด็กนักเรี ยนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้าน
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบารุ งรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งของที่มี
วัสดุการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุการศึกษา สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้าน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่า
งานระดับก่ อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน

จานวน

2,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

924,000 บาท

จานวน

9,400 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

58,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม
จานวน

18,000 บาท
18,000 บาท

รวม
รวม

2,983,748 บาท
1,105,648 บาท
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ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริ ม (นม)
(1) เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารเสริ ม (นม) จานวนรวม 437 คน ราคา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สานักงาน
จัดซื้ อเก้าอี้
- จัดซื้ อเก้าอี้สานักงาน ระดับปฏิบตั ิการ จานวน 2 ตัว ให้แก่ครู
จัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรื อแบบแขวน
- จัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรื อแบบแขวน (ระบบ
จัดซื้ อตูเ้ หล็กแบบชนิ ด 2 บานเปิ ด
- จัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร จานวน 1 ตู ้ เพื่อใช้ในศูนย์พฒั นาเด็ก
จัดซื้ อโต๊ะคอมพิวเตอร์
- จัดซื้ อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในศูนย์พฒั นาเด็ก
จัดซื้ อโต๊ะทางาน
- จัดซื้ อโต๊ะทางาน จานวน 2 ตัว ให้แก่ครู ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้าน
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
-จัดซื้ อคอมพิวเตอร์ สานักงาน จานวน 1 เครื่ อง ราคาตามเกณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุน
แผนงานสาธารณสุ ข
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริ บาลท้องถิ่ นของ
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
เพื่อเป็ นรายจ่ายเกี่ ยวกับการให้บริ การประชาชน เช่น ค่าจ้างเหมา

รวม
จานวน

1,105,648 บาท
1,105,648 บาท

รวม
รวม

114,100 บาท
114,100 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

78,200 บาท

จานวน

5,400 บาท

จานวน

2,500 บาท

จานวน

7,000 บาท

จานวน

17,000 บาท

รวม
รวม

1,764,000 บาท
1,764,000 บาท

จานวน

1,764,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

210,000 บาท
210,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
โครงการส่ งเสริ มระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายจัดโครงการส่ งเสริ มระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น
งานบริการสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและระงับโรคติดต่อ
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนิ นการป้ องกันและระงับโรคติดต่อ หรื อโรค
โครงการกาจัดยุงลายป้ องกันโรคไข้เลือดออก
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการกาจัดยุงลายป้ องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุ ข
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับดาเนิ นการ โครงการดาเนินงานตาม
โครงการป้ องกันโรคขาดสารไอโอดีน
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับดาโครงการป้ องกันโรคขาดสารไอโอดีน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุ นขั บ้า
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ น
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อน้ ามันเชื้ อเพลิงสาหรับดาเนินการ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสั งคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงาน เงินค่าปรับปรุ งประจาปี และเงินปรับ
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งของผูอ้ านวยการกองสวัสดิการ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา และพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน

จานวน

10,000 บาท

รวม
รวม
รวม

470,000 บาท
470,000 บาท
450,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

140,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม
จานวน

20,000 บาท
20,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,382,520 บาท
1,194,720 บาท
1,194,720 บาท
798,720 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

342,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

95,000 บาท
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ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่ วนตาบลและผูม้ ีสิทธิ เบิก
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การแรงงานบุคคลภายนอกมาทาการ
รายจ่ายเกี่ ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเลี้ ยงรับรองคณะผูม้ าตรวจแนะนาการปฏิบตั ิ
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาหรื อซ่ อมแซมทรัพย์สินที่อยูใ่ นความ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในกองสวัสดิการสังคม
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้ อสิ่ งของต่าง ๆ เช่น ผ้าหมึกหมึกเติม
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ การไปรษณี ย ์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบริ การจัดส่ งทางไปรษณี ย ์ ค่าลงทะเบียนค่าธนาณัติ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สานักงาน
เก้าอี้รับแขกและโต๊ะกลาง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเก้าอี้รับแขกและโต๊ะกลาง จานวน 1 ชุด ใช้
เก้าอี้สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเก้าอี้ทางานผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
เก้าอี้สานักงาน พนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเก้าอี้ทางานพนักงานจ้างทัว่ ไป จานวน 1 ตัว
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

รวม
จานวน

37,000 บาท
1,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

รวม

37,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

20,000 บาท
10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

1,000 บาท
1,000 บาท

รวม
รวม

92,800 บาท
92,800 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

2,500 บาท

จานวน

1,500 บาท

จานวน

2,500 บาท
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เครื่ องสารองไฟ จานวน 2,500 บาท
เครื่ องปรับอากาศ
เพื่อจัดซื้อเครื่ องปรับอากาศ แบบแยกส่ วนชนิดตั้งพื้นหรื อชนิด
โต๊ะทางาน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อโต๊ะทางาน จานวน 2 ตัว ดังนี้
ครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ
ครุ ภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่ องทาน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบถังคว่า
เพื่อจัดซื้อจาเครื่ องทาน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบถังคว่า จานวน 1 เครื่ อง
งานสวัสดิการสั งคมและสั งคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
โครงการครอบครัวสัมพันธ์
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ รวม30,000บาท
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ (โรงเรี ยนผูส้ ู งอายุ)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ (โรงเรี ยนผูส้ ู งอายุ) รวม
โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพ
โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุ มชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่ วนท้องถิ่ นประจาปี 3 อัตรา

จานวน

51,600 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

11,700 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม
รวม
รวม

185,000 บาท
185,000 บาท
185,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

2,376,500 บาท
1,401,700 บาท
1,401,700 บาท
783,800 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวสาหรับพนักงานส่ วนท้องถิ่น 1

จานวน

1,900 บาท

เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

42,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ดังนี้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4 อัตรา จานวน 12เดือน

จานวน

550,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวสาหรับพนักงานจ้าง 2 อัตรา

จานวน

24,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้กบั
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่ วนตาบลตามสิ ทธิ ที่จะได้รับ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่ วนตาบล
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษาทรัพย์สินที่อยูใ่ นความ

รวม
รวม
จานวน

797,200 บาท
81,200 บาท
10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

จานวน

25,200 บาท

รวม

420,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ งของที่มี
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งของที่มี
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

รวม
จานวน

295,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ของ
วัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ น
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ งของที่มี
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ การไปรษณี ย ์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบริ การไปรษณี ย ์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณี ยา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว คุณสมบัติตามมาตรฐาน
เครื่ องปรับอากาศ
เพื่อจัดซื้อเครื่ องปรับอากาศ แบบแยกส่ วนชนิดตั้งพื้นหรื อชนิด
ครุ ภณั ฑ์สารวจ
จัดซื้ อเครื่ องหาพิกดั ด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา(GPS)
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องหาพิกดั ด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าประกอบดัดแปลงต่อเติมหรื อปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์และ
งานไฟฟ้ าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัว่ ไป จานวน 5 คน

จานวน

150,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม
จานวน

1,000 บาท
1,000 บาท

รวม
รวม

177,600 บาท
177,600 บาท

จานวน

1,500 บาท

จานวน

51,600 บาท

จานวน

24,500 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

150,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

921,000 บาท
600,000 บาท
600,000 บาท
540,000 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวสาหรับพนักงานจ้าง 5 อัตรา

จานวน

60,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้แก่
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา
ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุประเภทถังขยะ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าประกอบดัดแปลงต่อเติมหรื อปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์และ
แผนงานสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชน
งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งชุ มชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ น(การ
โครงการส่ งเสริ มและฝึ กอาชีพคนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่ งเสริ มและฝึ กอาชีพคน
โครงการส่ งเสริ มและฝึ กอาชีพสตรี
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่ งเสริ มและฝึ กอาชีพสตรี โดย
โครงการส่ งเสริ มอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่ งเสริ มอาชีพด้านเศรษฐกิจ

รวม
รวม
จานวน

261,000 บาท
31,000 บาท
1,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม
จานวน

30,000 บาท
30,000 บาท

รวม
รวม

60,000 บาท
60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม
รวม
รวม

110,000 บาท
110,000 บาท
110,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้ องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดงานกิจกรรมต่างๆ ตรามนโยบายหรื อคาสัง่ ของ
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิพระบรม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดงานกิจกรรมต่างๆ ตรามนโยบายหรื อคาสัง่ ของ
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุ ทิดา พัชรสุ ธา
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดงานกิจกรรมต่างๆ ตรามนโยบายหรื อคาสัง่ ของ
โครงการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทและงานบุญสารทข้าว
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการโครงการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธ
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผูส้ ู งอายุ
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันสงกรานต์และวัน
โครงการวันเข้าพรรษา
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเข้าพรรษา(โดยมี
โครงการอนุรักษ์และสื บสานวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์และสื บสวน
งานวิชาการวางแผนและส่ งเสริมการท่ องเทีย่ ว
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการจัดงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่ อสร้ างโครงสร้ างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง
ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค
ค่างานก่อสร้าง (ค่า k)
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างตามสัญญาจ้างแบบปรับราคา (ค่า k)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยโรงกลึง หมู่ที่ 1
เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทางซอยโรง

รวม
รวม
รวม

185,000 บาท
185,000 บาท
185,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
รวม
รวม

1,427,200 บาท
1,427,200 บาท
1,427,200 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

550,500 บาท

หน้า : 1/1
วันที่พิมพ์ : 28/6/2564 11:51:41

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทางซอยแทงค์สนิม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทางซอย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทางซอยลงทุ่ง หมู่ที่ 1
เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทางซอย ลง
โครงการเสริ มผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต ( Over lay) หมู่ที่
เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างเสริ มผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรี ต
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงหรื อปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าดัดแปลงหรื อปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ของ
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิ ติบุคคลหรื อ
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิ ติบุคคลหรื อ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
แผนงานการเกษตร
งานส่ งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้ อวัสดุการเกษตร สารเคมีป้องกันและกาจัดวัชพืช
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์การเกษตร
จัดซื้ อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิ ดขับเคลื่ อน 4 ล้อ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อรถฟาร์ มแทรกเตอร์ ชนิ ดขับเคลื่อน 4 ล้อ โดย
งานอนุรักษ์ แหล่ งนา้ และป่ าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
โครงการคลองสวยน้ าใส
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการโครงการคลองสวยน้ าใส (โดยมี
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

จานวน

123,000 บาท

จานวน

348,000 บาท

จานวน

215,700 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,130,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

รวม
รวม

1,100,000 บาท
1,100,000 บาท

จานวน

1,100,000 บาท

รวม
รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

3,091,920 บาท
787,920 บาท
787,920 บาท
307,920 บาท
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เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่ วนตาบลและจ่ายเป็ นเงิน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4 อัตรา จานวน 12เดือน โดย

จานวน

432,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวสาหรับพนักงานจ้าง 4 อัตรา

จานวน

48,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลาการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้ อบ้านสาหรับพนักงานส่ วน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเล่าเรี ยนบุตรของพนักงานส่ วนตาบล
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับวารสาร เอกสารวิชาการอื่นๆ ค่าโฆษณาและ
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์สินที่อยูใ่ นความ
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ น
เพื่อจ่ายเป็ นค่าน้ ามันและสารหล่อลื่ นรถยนต์ , รถจักรยานยนต์
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซี ดีโปรแกรม
วัสดุอื่น
ค่าวัสดุประปา
ค่าสาธารณูปโภค

รวม
รวม
จานวน

1,978,000 บาท
88,000 บาท
10,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

435,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม
จานวน

85,000 บาท
30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

1,370,000 บาท
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ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้าสาหรับกิจการประปาหมู่บา้ นที่ อบต.
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์อื่น
ครุ ภณั ฑ์ประปา
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อซับเมริ์ สประปา(เครื่ องสู บน้ าใต้
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้บารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ให้ใช้
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง
ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตหรื อปรับปรุ งท่อเมนประปาหมู่บา้ นภายในตาบล
เพื่อจ่ายเป็ นค่าดาเนินโครงการขยายเขตประปาหมู่บา้ นภายใน
โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 4-5
เพื่อจ่ายเป็ นค่าดาเนินโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 4
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าสมทบให้แก่สานักงานประกันสังคมในอัตราร้อย
เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ที่มีอายุ 60 ปี บริ บูรณ์
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ที่จดทะเบียนตาม
เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์ ที่แพทย์รับรอง
สารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็ นเงินกรณี ฉุกเฉิ นหรื อบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปฏิบตั ิตาม
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่ น

จานวน

1,370,000 บาท

รวม
รวม

326,000 บาท
76,000 บาท

จานวน

56,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

12,388,540 บาท
12,388,540 บาท
12,388,540 บาท
160,000 บาท

จานวน

9,675,540 บาท

จานวน

2,051,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

130,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตาบลสนามแย้
เงินช่วยพิเศษ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยพิเศษ เป็ นค่าทาศพกรณี ขา้ ราชการส่ วน
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่ น (กบท.)
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วน

จานวน

23,000 บาท

จานวน

197,000 บาท

