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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิน้ 30,595,500 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป แยกเปน็

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

งานบรหิารทัว่ไป 8,812,620 บาท

งบบคุลากร 5,536,920 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,743,920 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท
เพือ่จา่ยเปน็เงินเดือนใหแ้กผู้่บริหาร ได้แก่ 

 - เงินเดือนนายก อบต. จ านวน 1 ราย อตัราเงินเดือน 20,400 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 

244,800 บาท
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก 42,120 บาท

 เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่ของผู้บริหาร ได้แก่ 

เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนพเิศษของผู้บริหาร

เงินค่าตอบแทนเลขานกุาร/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 86,400 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนใหแ้ก่ เลขานกุาร นายก อบต. จ านวน 1 ราย อตัราค่าตอบแทน 7,200 

เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 2,059,200 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนใหแ้กบ่คุคลดังต่อไปนี้

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,793,000 บาท

เงินเดือนพนกังาน 1,700,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินเดือนของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ และจา่ยเปน็เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 120,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวใหแ้กข่า้ราชการส่วนทอ้งถิน่ของส านกังานปลัดฯ และเพือ่

เงินประจ าต าแหนง่ 138,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินประจ าต าแหนง่ของพนกังาน อบต. ทีไ่ด้รับประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการ

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 750,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจา้งของพนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งทัว่ไป ของส านกังานปลัด 

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง 85,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวใหแ้กพ่นกังานจา้ง จ านวน 5 ต าแหนง่  ตามแผน

งบด าเนินงาน 2,907,700 บาท

ค่าตอบแทน 408,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 150,000 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่ อบต. เปน็เงิน 70,000 บาท เชน่ 

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าปฏบิติังานนอกเวลาราชการ ใหแ้กข่า้ราชการส่วนทอ้งถิน่และพนกังานจา้ง ทีม่ี

ค่าเชา่บา้น 228,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าเชา่บา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ ซ่ึงมสิีทธไิด้รับตามระเบยีบกระทรวงมหาดวา่

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้กข่า้ราชการส่วนทอ้งถิน่ ซ่ึงมสิีทธเิบกิได้ตามระเบยีบ

ค่าใชส้อย 1,687,000 บาท
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รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 580,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ เชน่

รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพธิกีาร 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่ารับรอง และพธิกีารต่าง ๆ ประกอบด้วย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิติัราชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ค่าของขวญั ของรางวลั ชอ่ดอกไม ้หรือเงินรางวลั 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าของขวญั ของรางวลั ชอ่ดอกไม้ หรือเงินรางวลั ฯลฯ

ค่าใชจ้า่ยในการจดัการเลือกต้ัง 500,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ตามทีค่ณะกรรมการ

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง/ค่าพาหนะ/ค่าเชา่ทีพ่กั/ค่าเบีย้เล้ียง และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการ

ค่าใชจ้า่ยในพธิทีางศาสนาและรัฐพธิ ีและวนัส าคัญต่าง ๆ 25,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดังานรัฐพธิแีละวนัส าคัญต่าง ๆ    เชน่ ค่าพานพุม่ ฯลฯ

โครงการ อบต.เบญจขรยิม้เคล่ือนทีพ่บประชาชน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 30,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการ อบต.เบญจขรยิม้เคล่ือนทีพ่บ ประชาชน ประจ าปี

โครงการจติอาสาเราท าความดี ด้วยหวัใจ ต าบลเบญจขร ประจ าป ีพ.ศ.2563 40,000 บาท

- เพือ่จา่เปน็ค่าใชจ้า่ยตามโครงการจติอาสาเราท าความดี ด้วยหวัใจ ต าบลเบญจขร ประจ าป ีพ.ศ.

โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจา้อยูห่วั เนือ่งในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 66 30,000 บาท

- เพือ่จา่เปน็ค่าใชจ้า่ยตามโครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจา้อยูห่วั เนือ่งใน

โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระราชนิเีนือ่งในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มถินุายน ประจ าป ีพ.ศ. 2563 24,000 บาท

- เพือ่จา่เปน็ค่าใชจ้า่ยตามโครงการเฉลิมพระเกยีรติพระราชนิเีนือ่งในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 3 

โครงการเฉลิมพระเกยีรติวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระ 23,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยตามโครงการเฉลิมพระเกยีรติวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้

โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพิม่ประสิทธภิาพพฒันาบคุลากร 250,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพิม่ประสิทธภิาพ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 65,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าบ ารุงหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้ตามปกติ เชน่ ค่าซ่อมแซม

ค่าวสัดุ 566,700 บาท

วสัดุส านกังาน 216,700 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน เชน่ แฟม้ กระดาษ ปากกา ธงชาติ วสัดุส้ินเปล้ือง ผงหมกึ

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ไฟฟา้ หรือวทิยุ ถา่นไฟฉาย หลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้และปล๊ักไฟ 

วสัดุงานบา้นงานครัว 25,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวสัดุงานบา้นงานครัวต่างๆ เชน่ แปรง ไมก้วาด ถงัขยะ ผงซักฟอก แกว้น้ า น้ ายา

วสัดุกอ่สร้าง 35,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวสัดุกอ่สร้าง เชน่ ปนูซีเมนต์ ทราย แปรงทาสี สี น้ ามนัทาไม้ ทนิเนอร์ อฐิ 

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวสัดุอปุกรณ์ของรถยนต์ส่วนกลาง เชน่ แบตเตอร่ี หวัเทยีน ยางรถยนต์ นอก-ใน 

วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 130,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิงหล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์ 

วสัดุการเกษตร 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ เชน่ กระถาง ต้นไม้ สายยางรดน้ า พนัธุพ์ชื พนัธุไ์ม้ อปุกรณ์
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วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวสัดุ อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ ์เชน่ ฟล์ิม ถา่นใส่กล้องถา่ยรูป สี 

วสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผ่นดิสก์ ผงหมกึ ฮาดร์ดิส เทปบนัทกึขอ้มลู แผ่นกรอง

ค่าสาธารณูปโภค 246,000 บาท

ค่าไฟฟา้ 170,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟา้ ส านกังาน อบต. และสถานทีอ่ยูใ่นความดูแลของ อบต. รวมถงึ

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 12,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าน้ าประปา ส าหรับส านกังาน อบต. และสถานทีอ่ยูใ่นความดูแลของ อบต. รวมถงึ

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าโทรศัพทส์ านกังาน อบต. จ านวน 1 หมายเลข รวมถงึค่าใชจ้า่ยทีต้่องช าระพร้อมกนั 

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าธรรมเนยีมในการส่งไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ดวงตราไปรษณียย์ากร และค่าเชา่ตู้

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 44,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยบริการส่ือสารและโทรคมนาคมรายเดือน ในการเชือ่มต่อสัญญาณ

งบลงทนุ 283,000 บาท

ค่าครภุณัฑ์ 283,000 บาท

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เกา้อีท้ างาน 6,000 บาท

- เพือ่เปน็ค่าจดัซ้ือเกา้อีส้ านกังาน ส าหรับพนกังานส่วนต าบล ระดับปฏบิติังานจ านวน 2 ตัว ราคา

เคร่ืองโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา 18,000 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา จ านวน 1 เคร่ือง ราคาตัวละ 

ตู้เกบ็เอกสาร 22,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือตู้เกบ็เอกสาร ราคาหลังละ 5,500 บาท จ านวน 4 หลัง โดยมคุีณสมบติั ดังนี้

โต๊ะท างาน 6,000 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือโต๊ะท างาน  จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 6,000.- บาท  โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้

โต๊ะพบัเอนกประสงค์ 17,000 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือโต๊ะพบัเอนกประสงค์  จ านวน 10 ตัว ราคาตัวละ 1,700.- บาท  โดยมี

ครุภณัฑ์การเกษตร

เคร่ืองสูบน้ าแบบอตัโนมติั 17,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าอตัโนมติั  จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท 

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ

ไมโ่ครโฟนหอ้งประชมุ 84,500 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือไมโครโฟนหอ้งประชมุ รายละเอยีดดังนี้

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 60,000 บาท

-เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2* (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,500 บาท

- เพือ่เปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท  จ านวน 1 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 50,000 บาท
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- เพือ่จา่ยเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ อาทเิชน่ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทกุน้ า

งบเงนิอุดหนุน 85,000 บาท

เงนิอุดหนุน 85,000 บาท

เงินอดุหนนุส่วนราชการ

โครงการศูนยป์ฏบิติัการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ระดับอ าเภอ 65,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการศูนยป์ฏบิติัการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนของ

โครงการอดุหนนุการจดังานรัฐพธิ ีอ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 20,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการเงินอดุหนนุตามโครงการอดุหนนุการจดังานรัฐพธิี 

งานวางแผนสถิตแิละวชิาการ 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

ค่าใชส้อย 50,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิติัราชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 25,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

โครงการส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานในการจดัท าแผนพฒันา อปท. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 25,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานในการจดัท าแผนพฒันา อปท. 

งานบรหิารงานคลงั 1,999,000 บาท

งบบคุลากร 1,294,000 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,294,000 บาท

เงินเดือนพนกังาน 660,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินเดือนของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ และจา่ยเปน็เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ของ

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวใหแ้กข่า้ราชการส่วนทอ้งถิน่ของกองคลัง ตามหนงัสือส่ัง

เงินประจ าต าแหนง่ 42,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินประจ าต าแหนง่ของพนกังาน อบต. ทีไ่ด้รับประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการ

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 500,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจา้งของพนกังานจา้งตามภารกจิ ของกองคลัง ต าแหนง่ดังนี้

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง 72,000 บาท

 เพือ่จา่ยเปน็เงินเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวใหแ้กพ่นกังานจา้งของกองคลัง ตามหนงัสือส่ังการ มท.

งบด าเนินงาน 665,000 บาท

ค่าตอบแทน 155,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 15,000 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่ อบต. เปน็เงิน 10,000 บาท เชน่ 

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าปฏบิติังานนอกเวลาราชการ ใหแ้กข่า้ราชการส่วนทอ้งถิน่และพนกังานจา้ง ที่

ค่าเชา่บา้น 120,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าเชา่บา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่กองคลัง ซ่ึงมสิีทธไิด้รับตามระเบยีบกระทรวง

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้กข่า้ราชการส่วนทอ้งถิน่กองคลังซ่ึงมสิีทธเบกิได้ตาม

ค่าใชส้อย 380,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 250,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ เชน่
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รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิติัราชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง / ค่าพาหนะ /ค่าเชา่ทีพ่กั / ค่าเบีย้เล้ียง 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าบ ารุงหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้ตามปกติ เชน่ ค่าซ่อมแซม

ค่าวสัดุ 130,000 บาท

วสัดุส านกังาน 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน วสัดุเคร่ืองเขยีน แบบพมิพ์ เชน่ แฟม้ กระดาษ ปากกา ธงชาติ 

วสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผ่นดิสก์ ผงหมกึ ฮาดร์ดิส

งบลงทนุ 40,000 บาท

ค่าครภุณัฑ์ 40,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 40,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (บ ารุงรักษาโครงสร้างขนาดใหญ่ของ

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั 130,000 บาท

งบด าเนินงาน 120,000 บาท

ค่าใชส้อย 70,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิติัราชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมการปอ้งกนัและระงับอคัคีภยั(ซ้อมแผนดับเพลิง)ประจ าป ีพ.ศ.2563 30,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการฝึกอบรมการปอ้งกนัและระงับอคัคีภยั(ซ้อมแผน

โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุชว่งเทศกาล 40,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุชว่งเทศกาล (เทศกาล

ค่าวสัดุ 50,000 บาท

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือชดุแต่งกายของอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจา้หนา้ที่

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าอปุกรณ์ดับเพลิง เชน่ ขอ้ต่อส่งน้ าดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง หวัฉดีน้ าดับเพลิง 

งบลงทนุ 10,000 บาท

ค่าครภุณัฑ์ 10,000 บาท

ครุภณัฑ์การเกษตร

เล่ือยโซ่ยนต์ 10,000 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 10,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้

แผนงานการศึกษา

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 1,414,700 บาท

งบบคุลากร 1,007,700 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,007,700 บาท

เงินเดือนพนกังาน 826,680 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็เงินเดือนใหแ้กพ่นกังานส่วนต าบล ดังนี้ 

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 19,020 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็เงินเพิม่การครองชพีชัว่คราว  ส าหรับพนกังานส่วนต าบลทีม่สิีทธไิด้รับเงินตามหนงัสือ

เงินประจ าต าแหนง่ 42,000 บาท
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- เพือ่จา่ยเปน็เงินค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้กพ่นกังานส่วนต าบล

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 108,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งทัว่ไป  ต าแหนง่

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง 12,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินเพิม่การครองชพีชัว่คราวพนกังานจา้งตามภารกจิ  และพนกังานจา้งทัว่ไป ต าแหนง่

งบด าเนินงาน 396,000 บาท

ค่าตอบแทน 96,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 50,000 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษ (เงินรางวลัประจ าป)ี ส าหรับพนกังานส่วน

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
- เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังานส่วนต าบล  และลูกจา้ง  

ค่าเชา่บา้น 36,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าเชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานส่วนต าบล ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเชา่

ค่าใชส้อย 260,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ เขน่

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิติัราชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ 20,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเปน็ค่าเบีย้เล้ียง

โครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ีพ.ศ. 2563 80,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

เพือ่น าไปจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่  ที่

ค่าวสัดุ 40,000 บาท

วสัดุส านกังาน 25,000 บาท
- ค่าจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เชน่ กระดาษ แฟม้ ปากกา ฯลฯ        

วสัดุคอมพวิเตอร์ 15,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เชน่แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบั

งบลงทนุ 11,000 บาท

ค่าครภุณัฑ์ 11,000 บาท

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เกา้อีส้ านกังาน 3,000 บาท

- เพือ่เปน็ค่าจดัซ้ือเกา้อีส้ านกังาน ส าหรับพนกังานส่วนต าบล ระดับปฏบิติังานจ านวน 1 ตัว

ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 5,500 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือตู้เหล็กส าหรับเกบ็เอกสารชนดิ 2 ชัน้ แบบบานเล่ือนกระจก จ านวน 1 หลัง 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,500 บาท

- เพือ่เปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท  จ านวน 1 

งานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศึกษา 4,956,194 บาท

งบบคุลากร 1,074,480 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,074,480 บาท

เงินเดือนพนกังาน 489,600 บาท
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- เพือ่จา่ยเปน็เงินเดือนใหแ้กพ่นกังานส่วนต าบล ดังนี้ 

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 550,880 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ  ต าแหนง่

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง 34,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินเพิม่การครองชพีชัว่คราวพนกังานจา้งตามภารกจิ   พนกังานจา้งทัว่ไป ต าแหนง่

งบด าเนินงาน 2,245,514 บาท

ค่าตอบแทน 50,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 40,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษ (เงินรางวลัประจ าป)ี

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังานส่วนต าบล  และลูกจา้ง 

ค่าใชส้อย 1,145,700 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 400,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ เชน่

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิติัราชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเปน็ค่าเบีย้เล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าเชา่ทีพ่กั 

โครงการแขง่ขนักฬีาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประจ าป ีพ.ศ. 2563 20,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการแขง่ขนักฬีาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประจ าป ีพ.ศ. 

โครงการสนบัสนนุค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา 695,700 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัการเรียนการสอนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

จดัสรรอตัราคนละ 430 บาท เปน็เงิน 19,350 บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

เพือ่น าไปจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ ที่

ค่าวสัดุ 1,034,614 บาท

วสัดุส านกังาน 30,000 บาท
เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชใ้นส านกังาน เชน่ กระดาษ แฟม้ ปากกา ฯลฯ 

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 20,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ไฟฟา้  หรือวทิยุ  ถา่นไฟฉาย หลอดไฟฟา้  สายไฟฟา้และ

วสัดุงานบา้นงานครัว 24,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวเพือ่ใชใ้นกจิการภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั

ค่าอาหารเสริม (นม) 900,614 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกดั สพฐ. จ านวน 3 แหง่ 

วสัดุกอ่สร้าง 20,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวสัดุกอ่สร้างเพือ่ใชใ้นกจิการภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดัองค์การ

วสัดุการเกษตร 10,000 บาท

- เพือ่ใชเ้ปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมเกีย่วกบัการพฒันาผู้เรียนภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทัง้  2 

วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบั

วสัดุการศึกษา 10,000 บาท

- เพือ่ใชเ้ปน็ค่าใชจ้า่ยส าหรับจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์เกีย่วกบัการท ากจิกรรม

ค่าสาธารณูปโภค 15,200 บาท
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ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 15,200 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยบริการส่ือสารและโทรคมนาคมรายเดือน ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทัง้ 2 แหง่

งบลงทนุ 116,200 บาท

ค่าครภุณัฑ์ 116,200 บาท

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เกา้อีส้ านกังาน 8,000 บาท

- เพือ่เปน็ค่าจดัซ้ือเกา้อีเ้พือ่ใชส้ าหรับภายใน ศพด.ทัง้ 2 ศูนย์ ๆละ 4 ตัว 

ชัน้วางรองเทา้ส าหรับนกัเรียน 4,500 บาท

- เพือ่เปน็ค่าซ้ือชัน้วางรองเทา้ส าหรับนกัเรียนภายใน ศพด.

โต๊ะรับประทานอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก 30,000 บาท

- เพือ่เปน็ค่าจดัซ้ือโต๊ะเพือ่ใชใ้นการรับประทานอาหารกลางวนัส าหรับ

ครุภณัฑ์การศึกษา

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 30,700 บาท

- เพือ่ใชจ้ดัหาชดุ อปุกรณ์ตามโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา

     3.1 มชีอ่งต่อ UEB 2.0 สามารถรองรับ ไฟล์ภาพ JPEG,BMP,PNGไฟล์เสียง MP3 ไฟล์วดีีโอ 

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ

ล าโพงเคล่ือนทีแ่บบพกพา 9,000 บาท

- เพือ่เปน็ค่าจดัซ้ือจดัซ้ือล าโพงเคล่ือนทีแ่บบพกพาส าหรับนกัเรียนภายใน ศพด.ทัง้ 2 ศูนย์ 2 ชดุๆ

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับส านกังาน 34,000 บาท

เพือ่เปน็ค่าซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน 

งบเงนิอุดหนุน 1,520,000 บาท

เงนิอุดหนุน 1,520,000 บาท

เงินอดุหนนุส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวนัเด็กโรงเรียนบา้นชมุทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 500,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็เงินอดุหนนุโรงเรียนบา้นชมุทอง โครงการอาหารกลางวนัเด็กโรงเรียนบา้นชมุทอง 

โครงการอาหารกลางวนัเด็กโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 300,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็เงินอดุหนนุโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ โครงการอาหารกลางวนัเด็กโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 

โครงการอาหารกลางวนัเด็กโรงเรียนมหาธคุิณวทิยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 720,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็เงินอดุหนนุโรงเรียนมหาธคุิณวทิยา โครงการอาหารกลางวนัเด็กโรงเรียนมหาธคุิณ

แผนงานสาธารณสขุ

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 450,000 บาท

งบด าเนินงาน 375,000 บาท

ค่าใชส้อย 275,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิติัราชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการประเทศไทยปลอดขยะ (Zero Waste Thailand) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 50,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยตามโครงการประเทศไทยปลอดขยะ (Zero Waste Thailand) ประจ าปี

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขโรคขาดสารไอโอดีน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 70,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการปอ้งกนัและแกไ้ขโรคขาดสารไอโอดีน ประจ าปี

โครงการรณรงค์ปอ้งกนัโรคพยาธใิบไมใ้นตับ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 60,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการรณรงค์ปอ้งกนัโรคพยาธใิบไมใ้นตับ ประจ าปี

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหายาเสพติด To Be Number One ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 70,000 บาท
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- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหายาเสพติด To Be Number 

โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระ 25,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้ ตาม

ค่าวสัดุ 100,000 บาท

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน่ เคมภีณัฑ์ก าจดัยงุลาย ทรายก าจดัยงุ น้ ายา

งบลงทนุ 75,000 บาท

ค่าครภุณัฑ์ 75,000 บาท

ครุภณัฑ์การเกษตร

เคร่ืองพน่ละอองฝอย 75,000 บาท

- เพือ่เปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพน่ละอองฝอย จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 75,000 บาท 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 40,000 บาท

งบด าเนินงาน 40,000 บาท

ค่าใชส้อย 40,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิติัราชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติ ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร ผู้ปว่ยเอดส์ และผู้ยากไร้ 40,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการพฒันาคุณภาพชวีติ ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปว่ยเอดส์ 

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,072,000 บาท

งบบคุลากร 700,000 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 700,000 บาท

เงินเดือนพนกังาน 400,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินเดือนของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ และจา่ยเปน็เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ของ

เงินประจ าต าแหนง่ 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินประจ าต าแหนง่ของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ของกองชา่ง ทีส่มควรได้รับตามประกาศ

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 250,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินเดือนของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ และจา่ยเปน็เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ของ

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวใหแ้กข่า้ราชการส่วนทอ้งถิน่ของกองชา่ง ตามหนงัสือส่ัง

งบด าเนินงาน 372,000 บาท

ค่าตอบแทน 125,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 45,000 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่ อบต. เปน็เงิน 20,000 บาท เงิน

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าปฏบิติังานนอกเวลาราชการ ใหแ้กข่า้ราชการส่วนทอ้งถิน่และพนกังานจา้ง ที่

ค่าเชา่บา้น 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าเชา่บา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่กองชา่ง ซ่ึงมสิีทธไิด้รับตามระเบยีบกระทรวง

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้กข่า้ราชการส่วนทอ้งถิน่กองชา่งซ่ึงมสิีทธเบกิได้ตาม

ค่าใชส้อย 172,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 150,000 บาท
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เพือ่จา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ เชน่

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิติัราชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ 12,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง/ค่าพาหนะ/ค่าเชา่ทีพ่กั/ค่าเบีย้เล้ียง และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าบ ารุงหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้ตามปกติ เชน่ ค่าซ่อมแซม

ค่าวสัดุ 75,000 บาท

วสัดุส านกังาน 35,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน วสัดุเคร่ืองเขยีน แบบพมิพ์ เชน่ แฟม้ กระดาษ ปากกา วสัดุส้ิน

วสัดุกอ่สร้าง 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวสัดุกอ่สร้าง เชน่ อฐิ หนิ ปนู สี ฯลฯ

วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผ่นดิสก์ ผงหมกึ ฮาดร์ดิส

งานไฟฟ้าถนน 920,000 บาท

งบด าเนินงาน 70,000 บาท

ค่าวสัดุ 70,000 บาท

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 70,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ไฟฟา้และวทิยุ เชน่  หลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้และปล๊ักไฟ โคม

งบลงทนุ 50,000 บาท

ค่าครภุณัฑ์ 50,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง เชน่ ค่าซ่อมแซมหอกระจายขา่วทีม่อียูแ่ล้ว

งบเงนิอุดหนุน 800,000 บาท

เงนิอุดหนุน 800,000 บาท

เงินอดุหนนุส่วนราชการ

อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาคอ าเภอวฒันานคร 800,000 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าด าเนนิการขยายเขตไฟฟา้ ภายในหมูบ่า้น ดังนี้

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

งานสง่เสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 383,000 บาท

งบด าเนินงาน 233,000 บาท

ค่าใชส้อย 233,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิติัราชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการคุณแมว่ยัใส ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 30,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการคุณแมว่ยัใส ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563  เชน่ ค่า

โครงการฝึกอาชพีงานหตัถกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 25,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการฝึกอาชพีงานหตัถกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผู้สูงอายตุ าบลเบญจขร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 78,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการพฒันาคุณภาพชวีติผู้สูงอายตุ าบลเบญจขร ประจ าปี

โครงการส่งเสริมกจิการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเบญจขร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 100,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการส่งเสริมกจิการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเบญจขร 

งบเงนิอุดหนุน 150,000 บาท

เงนิอุดหนุน 150,000 บาท
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เงินอดุหนนุส่วนราชการ

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนยอ์ านวยการ 50,000 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ประจ าปี

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดของศูนยป์ฏบิติัการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ 100,000 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดของศูนยป์ฏบิติัการ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 543,000 บาท

งบด าเนินงาน 300,000 บาท

ค่าใชส้อย 300,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิติัราชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาต้านภยัยาเสพติด อบต.เบญจขร ประจ าป ี2563 300,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจดัการแขง่ขนักฬีาต้าน

งบลงทนุ 243,000 บาท

ค่าครภุณัฑ์ 243,000 บาท

ครุภณัฑ์กฬีา

โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย หมูท่ี ่8 243,000 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย จ านวน 11 เคร่ือง โดยมรีายละเอยีดดังนี้

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 140,000 บาท

งบด าเนินงาน 80,000 บาท

ค่าใชส้อย 80,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิติัราชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทยีนจ าน าพรรษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 80,000 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจดังานประเพณีแหเ่ทยีนจ าน าพรรษา ประจ าปี

งบเงนิอุดหนุน 60,000 บาท

เงนิอุดหนุน 60,000 บาท

เงินอดุหนนุส่วนราชการ

โครงการอดุหนนุการจดังานสืบสานวฒันธรรมเบือ้งบรูพาและงานกาชาดจงัหวดัสระแกว้ ประจ าปี 60,000 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการอดุหนนุการจดังานสืบสานวฒันธรรมเบือ้งบรูพาและ

งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 100,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 100,000 บาท

เงนิอุดหนุน 100,000 บาท

เงินอดุหนนุส่วนราชการ

โครงการอดุหนนุจดังาน"ชมพูห่วานและของดีคลองหาด"อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ คร้ังที ่22 100,000 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการอดุหนนุจดังาน”ชมพูห่วาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 1,434,000 บาท

งบด าเนินงาน 110,000 บาท

ค่าวสัดุ 110,000 บาท

วสัดุกอ่สร้าง 110,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวสัดุกอ่สร้าง เชน่ ปนูซีเมนต์ ทราย แปรงทาสี สี น้ ามนัทาไม้ ทนิเนอร์ อฐิ 

งบลงทนุ 1,324,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 1,324,000 บาท
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ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมูท่ี ่1 283,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมูท่ี่ 1 บา้นน้ าค า

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่4 ซอยบา้นนายบญุเหลือ แต้มทอง 223,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนายบญุเหลือ  แต้มทอง หมูท่ี่ 4 บา้น

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นเขาดินแดง หมูท่ี ่7 - บา้นนอ้ยเจริญสุข หมูท่ี ่10 257,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นเขาดินแดง - บา้นนอ้ยเจริญสุข หมูท่ี่ 7 

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(รางย)ู หมูท่ี ่5 300,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่ากอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(รางย)ู หมูท่ี่ 5 ถนนสายบา้นชมุทอง - 

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมูท่ี ่9 261,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมูท่ี่ 9 บา้นวงัไหม หลังทีท่ าการองค์การ

แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 618,000 บาท

งบลงทนุ 618,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 618,000 บาท

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการขดุขยายหนา้ฝาย หมูท่ี ่3 325,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าขดุขยายหนา้ฝาย หมูท่ี่ 3 บา้นเขาจานแกน่ บริเวณทีดิ่น นางพนดิา ทนพลกรัง 

โครงการขดุเจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่10 293,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็ค่าขดุเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี่ 10 บา้นนอ้ยเจริญสุข บริเวณทีดิ่นนายอภสิิทธิ์  สงเหลา 

งานอนุรกัษ์แหลง่น้ าและปา่ไม้ 20,000 บาท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท

ค่าใชส้อย 20,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิติัราชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอนรัุกษพ์นัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรม 20,000 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการอนรัุกษพ์นัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ 

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 7,512,986 บาท

งบกลาง 7,512,986 บาท

งบกลาง 7,512,986 บาท

เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 145,444 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็เงินสมทบทนุประกนัสังคมของพนกังานจา้งในส่วนของนายจา้ง อตัราร้อยละ 5 

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 5,000 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็เงินทดแทนเพือ่คุ้มครองแกลู่กจา้ง เขา้กองทนุเงินทดแทนรายป ีในอตัราร้อยละ 0.2 

เบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุ 4,890,000 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็เงินสงเคราะหผู้์สูงอายทุีข่ึน้ทะเบยีนขอรับสิทธติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

เบีย้ยงัชพีคนพกิาร 1,728,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินสงเคราะหผู้์พกิารทีข่ึน้ทะเบยีนขอรับสิทธติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

เบีย้ยงัชพีผู้ปว่ยเอดส์ 48,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินสงเคราะหผู้์ปว่ยเอดส์ทีข่ึน้ทะเบยีนขอรับสิทธติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่

ส ารองจา่ย 388,725 บาท

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยกรณีฉกุเฉนิต่าง ๆ เชน่  การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยั น้ าปา่ไหล
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รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั

เงินสมทบกองทนุสวสัดิการชมุชน 45,000 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็เงินสมทอบกองทนุสวสัดิการชมุชน 

เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ อบต.เบญจขร 58,982 บาท

- เพือ่จา่เปน็เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ อบต.เบญจขร  ร้อยละ 30 

เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ (กบท.) 153,835 บาท

- เพือ่จา่ยเปน็เงินบ าเหนจ็ลูกจา้งประจ าทีพ่น้หรือมสิีทธไิด้รับบ าเหนจ็ปกติจ านวน 1 อตัรา 

- เพือ่จา่ยเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

เงินบ าเหนจ็ลูกจา้งประจ า 50,000 บาท


