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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริ หารส่ วนตาบลสนามแย้
อาเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจ่ ายรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
8,918,700 บาท
รวม
งบบุคลากร
7,146,200 บาท
รวม
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
2,056,000 บาท
รวม
เงินเดือนนายก/รองนายก
515,000 บาท
จานวน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่นายก อบต.และรองนายก อบต. 2 คน
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
43,000 บาท
จานวน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
43,000 บาท
จานวน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริ หาร
87,000 บาท
จานวน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1,368,000 บาท
จานวน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาฯประธานสภาฯรอง
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
5,090,200 บาท
รวม
เงินเดือนพนักงาน
3,731,200 บาท
จานวน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่ วนตาบล และจ่ายเป็ นเงินปรับปรุ ง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
84,000 บาท
จานวน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนให้กบั ปลัด อบต.(บริ หาร
เงินประจาตาแหน่ง
186,000 บาท
จานวน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งของผูบ้ ริ หารฯ(ปลัด อบต.,หัวหน้า
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
247,000 บาท
จานวน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างประจา ให้แก่ลูกจ้างประจา เจ้าหน้าที่การเงินและ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
782,000 บาท
จานวน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
60,000 บาท
จานวน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพ,เงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
1,657,000 บาท
รวม
ค่าตอบแทน
239,000 บาท
รวม
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ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่ อปท
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านสาหรับพนักงานส่ วนตาบล ที่มีสิทธิ เบิกค่าเช่า
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสาหรับ นายก อบต. ,พนักงาน
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
เพื่อจ่ายเป็ น
รายจ่ายเกี่ ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็ น
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทัว่ ไป หรื อเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา
โครงการกิจกรรม 5 ส.
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 5 ส. มีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าจัดซื้อ
โครงการธรรมะประจาใจตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการธรรมะประจาใจตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการอบรมให้ความรู ้สร้างความโปร่ งใสลดปั ญหาการทุจริ ต
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ สร้างความโปร่ งใสใน
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์สินที่อยูใ่ นความ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็ น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่ องใช้ไฟฟ้าภายใน
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ จาพวก น้ ายาล้างห้องน้ า , ไม้
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุอะไหล่รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ของอบต.
วัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ น

จานวน

10,000 บาท

จานวน

132,000 บาท

จานวน

97,000 บาท

รวม

750,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม
จานวน

287,000 บาท
105,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็ นค่าน้ ามันเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ นของรถยนต์ ,
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซี ดี โปรแกรม หมึก
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้าสาหรับที่ทาการ อบต.สนามแย้ หรื ออาคารสถานที่
ค่าบริ การโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์สานักงาน และค่าบริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ของ
ค่าบริ การไปรษณี ย ์
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณี ยากร
ค่าบริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ น เช่น ค่าเช่าคู่สาย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สานักงาน
จัดซื้ อตูเ้ หล็กแบบ 2 ลิ้นชัก
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อตูเ้ หล็กแบบ 2 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้ โดยสื บราคาตาม
ครุ ภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้ อตูเ้ ย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อตูเ้ ย็น โดยมีมาตรฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐาน
จัดซื้ อเตาแก๊สพร้อมถัง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเตาแก๊สหัวเดียว พร้อมถังแก๊สขนาดบรรจุ 15
ครุ ภณั ฑ์อื่น
จัดซื้ อตัวเสริ มเครื่ ่ องเสี ยง(ปรี ครอส)
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อปรี คอส 3 ทาง 1 ตัว กาลังไฟไม่นอ้ ยกว่า 220 โวลท์
จัดซื้ อตูล้ าโพง(ตูเ้ สี ยงกลาง)
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อตูเ้ สี ยงกลางจานวน 2 ดอก ขนาด 12 นิ้ว 300 วัตต์/
จัดซื้ อตูล้ าโพง(ตูเ้ สี ยงแหลมแจ็ค)
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อตูเ้ สี ยงแหลมแจ็ค จานวน 4 ดอก ขนาด 5 นิ้ว 200
จัดซื้ อไมค์ลอย
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อไมค์ลอย จานวน 1 ชุด ประกอบด้วยไมค์จานวน 2
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

381,000 บาท
330,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม
รวม

75,500 บาท
60,500 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

6,500 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,200 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

จานวน

8,800 บาท
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ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้บารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ให้ใช้งานได้
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ค่าประกอบดัดแปลงหรื อปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงหรื อปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนองค์การบริ หารส่ วนตาบล ตามโครงการบริ หาร
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการจัด
งานบริหารงานคลัง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่ อปท.
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่ วนตาบลที่มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผูม้ ีสิทธิ เบิกได้ตาม
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับวารสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ เอกสารวิชาการอื่นๆ ค่าโฆษณา
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์สินที่อยูใ่ นความ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

จานวน

20,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม
รวม

40,000 บาท
40,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

292,600 บาท
238,400 บาท
152,400 บาท
5,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

27,400 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

50,000 บาท
40,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในสานักงาน เช่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสค์ โปรแกรม หมึก
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ การไปรษณี ย ์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบริ การจัดส่ งทางไปรษณี ย ์ ค่าลงทะเบียน ค่าธนาณัติ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สานักงาน
จัดซื้ อเก้าอี้
จัดซื้ อเก้าอี้สานักงาน ระดับปฏิบตั ิการ จานวน 2 ตัว ราคาตัวละไม่เกิน
จัดซื้ อตูเ้ ก็บเอกสาร
จัดซื้ อตูเ้ ก็บเอกสาร จานวน 3 ตู ้ ราคาตูล้ ะ 7,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ
จัดซื้ อตูเ้ หล็กชนิ ด 2 บานเปิ ด
จัดซื้ อตูเ้ ก็บเอกสาร จานวน 1 ตู ้ โดยมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ จานวน 1 เครื่ อง ราคาตาม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่ วนตาบล และจ่ายเป็ นเงินปรับปรุ ง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่อปท.
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้แก่
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่ วนตาบลที่มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้ สอย

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

1,000 บาท
1,000 บาท

รวม
รวม

54,200 บาท
54,200 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

23,700 บาท

จานวน

5,500 บาท

จานวน

22,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

3,005,000 บาท
250,000 บาท
250,000 บาท
250,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

230,000 บาท
98,000 บาท
30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

รวม

37,000 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับวารสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ เอกสารวิชาการอื่นๆ ค่าโฆษณา
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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 อบต.
วัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ น
เพื่อจ่ายเป็ นค่าน้ ามันเชื้ อเพลิงและสารหล่อลื่ นรถยนต์ , รถจักรยานยนต์
วัสดุเครื่ องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อถังดับเพลิง/หรื อเปลี่ ยนถ่ายสารเคมีดบั เพลิง แบบ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง
จัดซื้ อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ า
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ า จานวน1คัน โดยมี
ครุ ภณั ฑ์อื่น
ติดตั้งกระจกโค้งส่ องทางแยก
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อพร้อมติดตั้ง กระจกโค้งส่ องทางแยก ให้ความ
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้บารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ให้ใช้งานได้
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน

จานวน

5,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

95,000 บาท
5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
รวม

2,525,000 บาท
2,525,000 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
รวม

35,000 บาท
35,000 บาท
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ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึ กซ้อมแผนเหตุแผ่นดินไหวและน้ าป่ าไหลหลาก
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึ กซ้อมแผนเหตุแผ่นดินไหวและ
โครงการฝึ กอบรมให้ความรู้เรื่ องอัคคีภยั ในชุมชนและสถานศึกษา
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึ กอบรมการป้ องกันและระงับอัคคีภยั มี
โครงการอบรมให้ความรู ้เรื่ องเด็กจมน้ าในสถานศึกษา
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่ องเด็กจมน้ าใน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่ วนตาบล จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่อปท.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่ วนตาบลโดย
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับวารสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ เอกสารวิชาการอื่นๆ ค่าโฆษณา
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็ น
โครงการพัฒนาศักยภาพครู และครู ผดู้ ูแลเด็กของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู และครู ผดู้ ูแลเด็กของศูนย์
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์สินที่อยูใ่ นความ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในสานักงาน เช่น

รวม

35,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

571,000 บาท
350,000 บาท
350,000 บาท
350,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

128,000 บาท
14,000 บาท
5,000 บาท

จานวน

9,000 บาท

รวม

52,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

43,000 บาท
20,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ จาพวก น้ ายาล้างห้องน้ า , ไม้
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซี ดี โปรแกรม หมึก
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ น เช่น ค่าเช่าคู่สาย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์วิทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์
จัดซื้ อเตียงสาหรับห้องพยาบาล จานวน 1 ชุด
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเตียงสาหรับห้องพยาบาล จานวน 1 ชุด โดยสื บ
ครุ ภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้ อเตาแม่เหล็กไฟฟ้า จานวน 2 เครื่ อง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเตาแม่เหล็กไฟฟ้า จานวน 2 เครื่ อง สื บราคาตาม
จัดซื้ อที่แขวนแก้วน้ า จานวน 4 ชุด
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อที่แขวนแก้วน้ า จานวน 4 ชุด สื บราคาตามท้องตลาด
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื่ อเครื่ องสารองไฟ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องสารองไฟฟ้า จานวน 2 เครื่ อง ราคาเครื่ องละ
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้บารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ให้ใช้งานได้
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ค่าประกอบดัดแปลงหรื อปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงหรื อปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
งานระดับก่ อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินวิทยฐานะชานาญการ 1 อัตรา

จานวน

15,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

รวม
จานวน

19,000 บาท
19,000 บาท

รวม
รวม

93,000 บาท
23,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

6,440,900 บาท
2,223,000 บาท
2,223,000 บาท
1,249,000 บาท

จานวน

42,000 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก จานวน 4 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็ น
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2563(โดยมี
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ หารสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดการเรี ยนการสอนสาหรับสนับสนุน ศพด.บ้านสนาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ หารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสนามแย้และศูนย์
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก(ค่าหนังสื อเรี ยน
ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริ ม (นม)
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ ออาหารเสริ ม(นม) ให้กบั โรงเรี ยนและศูนย์พฒั นาเด็ก
งบลงทุน
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง
ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านเขาสะพายแร้ง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าดาเนินโครงการก่อสร้างเสาธง ขนาดสู ง 9 เมตร ชนิดฐาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
-อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรี ยนประถมศึกษา (สพฐ.เดิม)
งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

932,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

2,186,200 บาท
4,200 บาท
4,200 บาท

รวม

1,032,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

182,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

140,000 บาท

รวม
จานวน

1,150,000 บาท
1,150,000 บาท

รวม
รวม

111,700 บาท
111,700 บาท

จานวน

111,700 บาท

รวม
รวม

1,920,000 บาท
1,920,000 บาท

จานวน

1,920,000 บาท

รวม
รวม
รวม

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท
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เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
อุดหนุนโรงเรี ยนนิ วิฐราษฎร์ อุปถัมภ์ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
แผนงานสาธารณสุ ข
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริ บาลท้องถิ่ นขององค์กร
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
เพื่อเป็ นรายจ่ายเกี่ ยวกับการให้บริ การประชาชน เช่น ค่าจ้างเหมา
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการส่ งเสริ มระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายจัดโครงการส่ งเสริ มระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น(โดยมี
งานบริการสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ ดา้ นสาธารณะสุ ข
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับดาเนิ นการ โครงการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการป้ องกันโรคขาดสารไอโอดีน
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการป้ องกันโรคขาดสารไอโอดีน(โดยมี
โครงการส่ งเสริ มความรู้ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการส่ งเสริ มความรู ้ป้องกันโรคเอดส์และ
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ น
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อน้ ามันเชื้ อเพลิงสาหรับดาเนินการตาม
วัสดุวิทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า,ค่าจัดซื้อ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ

จานวน

30,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

214,000 บาท
214,000 บาท
144,000 บาท
144,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
รวม
รวม

290,000 บาท
280,000 บาท
165,000 บาท

จานวน

140,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม
จานวน

115,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

95,000 บาท

รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท
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เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการ การจัดกิจกรรม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสั งคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่ วนตาบล จานวน 2 อัตรา และจ่าย
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตาแหน่งผูช้ ่วยนักพัฒนา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่ อปท.
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่ วนตาบลที่มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับวารสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ เอกสารวิชาการอื่นๆ ค่าโฆษณา
รายจ่ายเกี่ ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเลี้ ยงรับรองคณะผูม้ าตรวจแนะนาการปฏิบตั ิราชการของ
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์สินที่อยูใ่ นความ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในสานักงาน เช่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซี ดี โปรแกรม หมึก

จานวน

10,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,169,300 บาท
1,016,000 บาท
1,016,000 บาท
748,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

226,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

139,000 บาท
62,000 บาท
2,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

10,000 บาท
5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ การไปรษณี ย ์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบริ การจัดส่ งทางไปรษณี ย ์ ค่าลงทะเบียน ค่าธนาณัติ ค่า
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้ อเครื่ องเสี ยงแบบลากจูง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องเสี ยงแบบลากจูง จานวน 1 ชุด โดยมี
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้ อเครื่ องพิมพ์แบบฉี ดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกเติม(Ink Tank Printer)
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์แบบฉี ดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกเติม
งานสวัสดิการสั งคมและสั งคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ของ อปท.ด้านการส่ งเสริ ม
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ของ
โครงการส่ งเสริ มสิ ทธิ และสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่ งเสริ มสิ ทธิ และสวัสดิการเพื่อ
โครงการส่ งเสริ มอาชีพคนพิการ
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่ งเสริ มอาชีพคนพิการ(โดยมี
แผนงานเคหะและชุ มชน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุ มชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่ วนตาบลและจ่ายเป็ นเงินปรับปรุ ง
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง แยกเป็ น พนักงานจ้างตามภารกิจ
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพ/เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน

รวม
จานวน

2,000 บาท
2,000 บาท

รวม
รวม

14,300 บาท
14,300 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

4,300 บาท

รวม
รวม
รวม

70,000 บาท
70,000 บาท
70,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

3,011,500 บาท
1,557,700 บาท
1,557,700 บาท
594,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

861,700 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

1,018,800 บาท
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ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่ อปท.
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้ อบ้านสาหรับพนักงานส่ วนตาบล ตาม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเล่าเรี ยนบุตร ของพนักงานส่ วนตาบล
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาจัดทา
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์สินที่อยูใ่ นความ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในสานักงาน เช่น
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน ตะปู สี หิน ทราย ท่อ คสล.
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุอะไหล่รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ของ อบต.
วัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ น
เพื่อจ่ายเป็ นค่าน้ ามันเชื้ อเพลิงและสารหล่อลื่ นรถยนต์ ,รถจักรยานยนต์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับวารสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ เอกสารวิชาการอื่นๆ ค่าโฆษณา
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซี ดี โปรแกรม หมึก
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ การไปรษณี ย ์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้ อดวงตราไปรษณี ยากร
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม
จานวน

267,800 บาท
150,000 บาท

จานวน

96,000 บาท

จานวน

21,800 บาท

รวม

370,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม
จานวน

380,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม
จานวน

1,000 บาท
1,000 บาท

รวม
รวม

335,000 บาท
335,000 บาท
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ครุ ภณั ฑ์การเกษตร
จัดซื้ อเลื่อยโซ่ยนต์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเลื่อยโซ่ ยนต์ จานวน 1 เครื่ อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้บารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ให้ใช้งานได้
งบรายจ่ ายอื่น
รายจ่ ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ไฟสาธารณะ ภายในตาบลสนามแย้
งานไฟฟ้ าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัว่ ไป จานวน 5 คน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพ/เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่ อปท.
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้แก่
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาจัดทา

จานวน

35,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม
รวม

100,000 บาท
100,000 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

862,000 บาท
600,000 บาท
600,000 บาท
540,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

262,000 บาท
32,000 บาท
2,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุประเภทถังขยะ
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งชุ มชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการครอบครัวสัมพันธ์(ศพค.)
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์(ศพค.) (โดยมี
โครงการประชุมประชาคมหมู่บา้ น
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บา้ น เพื่อจัดทา
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ครั้งที1่
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ครั้งที1่ 0
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ครั้งที1่ 1
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ครั้งที1่ 2
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ครั้งที2่
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ครั้งที3่
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ครั้งที4่
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ครั้งที5่
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ครั้งที6่
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ครั้งที7่
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ครั้งที8่
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ครั้งที9่

รวม
จานวน

30,000 บาท
30,000 บาท

รวม
รวม
รวม

400,000 บาท
400,000 บาท
400,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
โครงการส่ งเสริ มความรู้เพื่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาตาบล
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่ งเสริ มความรู้เพื่อการมีส่วนร่ วม
โครงการส่ งเสริ มภาวะผูน้ าและบทบาทสตรี
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่ งเสริ มภาวะผูน้ าและบทบาทสตรี
โครงการส่ งเสริ มอาชีพสตรี
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่ งเสริ มอาชีพสตรี (โดยมี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการการจัดกิจกรรม
งานศาสนาวัฒนธรรมท้ องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทและงานบุญสารทข้าวหลาม
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาท
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผูส้ ู งอายุ
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผูส้ ู งอายุ
โครงการวันเข้าพรรษา
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเข้าพรรษา (โดยมีรายละเอียด
โครงการอนุรักษ์และสื บสานวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์และสื บสานวัฒนธรรม
งานวิชาการวางแผนและส่ งเสริมการท่ องเทีย่ ว
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการจัดงานสะพาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่ อสร้ างโครงสร้ างพื้นฐาน

จานวน

200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
รวม
รวม

155,000 บาท
155,000 บาท
155,000 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

945,800 บาท
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งบลงทุน
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง
ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุ งพื้นที่หน้าห้องน้ าคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าดาเนินโครงการปรับปรุ งพื้นที่หน้าห้องน้ าคนพิการ รวม
ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค
ค่างานก่อสร้าง (ค่า k)
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างตามสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้(ค่าk)
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
เพื่อจ่ายเป็ นค่าดาเนินโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงหรื อปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าดัดแปลงหรื อปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ของ อบต.
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิ ติบุคคลหรื อบุคคลภายนอก
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิ ติบุคคลหรื อบุคคลภายนอก
เพื่อจ่ายเป็ นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรื อ
แผนงานการเกษตร
งานส่ งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุการเกษตร สารเคมีป้องกันและกาจัดวัชพืช
งานอนุรักษ์ แหล่ งนา้ และป่ าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการคลองสวยน้ าใส
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการคลองสวยน้ าใส (โดยมีรายละเอียด
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่ วนตาบลและจ่ายเป็ นเงินปรับปรุ ง

รวม
รวม

945,800 บาท
945,800 บาท

จานวน

269,500 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

486,300 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

รวม
รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

3,187,800 บาท
270,000 บาท
270,000 บาท
270,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่ อปท.
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลาการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการและ
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้ อบ้านสาหรับพนักงานส่ วนตาบล ตาม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเล่าเรี ยนบุตรของพนักงานส่ วนตาบล
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับวารสาร เอกสารวิชาการอื่นๆ ค่าโฆษณาและ
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์สินที่อยูใ่ นความ
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ น
เพื่อจ่ายเป็ นค่าน้ ามันและสารหล่อลื่ นรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ของ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซี ดี โปรแกรม หมึก
วัสดุอื่น
ค่าวัสดุประปา
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้าสาหรับกิจการประปาหมู่บา้ นที่ อบต.รับผิดชอบดูแล
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์อื่น
ครุ ภณั ฑ์ประปา
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อซับเมิร์สประปา(เครื่ องสู บน้ าใต้ดิน)

รวม
รวม
จานวน

2,128,800 บาท
87,800 บาท
10,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

จานวน

4,800 บาท

รวม

510,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม
จานวน

231,000 บาท
30,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม
จานวน

1,300,000 บาท
1,300,000 บาท

รวม
รวม

789,000 บาท
76,000 บาท

จานวน

56,000 บาท
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ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้บารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ให้ใช้งานได้
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง
ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้ นภายในตาบล หมู่ที่ 1-7
เพื่อจ่ายเป็ นค่าดาเนินโครงการขยายเขตประปาหมู่บา้ นภายในตาบล หมู่
โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บา้ น บ้านเด่น หมู่ที่ 1
เพื่อจ่ายเป็ นค่าดาเนินโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บา้ น บ้านเด่น หมู่
โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บา้ น บ้านหนองปลาไหลเผือก หมู่ที่ 4
เพื่อจ่ายเป็ นค่าดาเนินโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บา้ น บ้านหนอง
โครงการติดตั้งระบบสู บน้ าประปาหมู่บา้ นพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าดาเนินโครงการติดตั้งระบบสู บน้ าประปาหมู่บา้ นพลังงาน
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงหรื อปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าดัดแปลงหรื อปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ของ อบต.
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเบี้ยยังชีพให้กบั ผูส้ ู งอายุที่ได้ข้ ึนทะเบียนไว้ที่ถูกต้องตาม
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเบี้ยยังชีพให้กบั ผูพ้ ิการที่ได้ข้ ึนทะเบียนไว้ที่ถูกต้องตาม
เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเบี้ยยังชีพให้กบั ผูป้ ่ วยเอดส์ที่ได้ข้ ึนทะเบียนไว้ที่ถูกต้อง
สารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน ฉุ กเฉิ นเกี่ยวกับอุบตั ิภยั และ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปฏิบตั ิตามหนังสื อ
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่ น

จานวน

20,000 บาท

รวม

713,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

63,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

12,181,400 บาท
12,181,400 บาท
12,181,400 บาท
160,000 บาท

จานวน

9,214,800 บาท

จานวน

1,920,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

486,600 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

128,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพองค์การบริ หารส่ วน
เงินช่วยพิเศษ
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยพิเศษ เป็ นค่าทาศพกรณี ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่ น
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่ น (กบท.)
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญเพื่อช่วยเหลือแก่

จานวน

30,000 บาท

จานวน

190,000 บาท

