
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน
อําเภอ เมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 30,550,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,149,400 บาท
งบบุคลากร รวม 5,107,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
       - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ นายก อบต. 
         อัตราเดือนละ 20,400 บาท และ รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา
         อัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของ นายก อบต. 
         อัตราเดือนละ 1,750 บาท และ รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา
         อัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด) 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของ นายก อบต. 
         อัตราเดือนละ 1,750 บาท และ รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา
         อัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด) 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. 
         อัตราเดือนละ 7,200 บาท  จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,713,600 บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 11,220 บาท 
        จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  134,640 บาท  
        ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 9,180 บาท 
        จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  110,160 บาท  
        ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จํานวน 16 คน อัตราเดือนละ 7,200
 บาท 
        จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  1,382,400 บาท   
        ค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ  อัตราเดือนละ 7,200 บาท 
        จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  86,400 บาท  (สํานักปลัด) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,708,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,018,880 บาท
    - เพือจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 8 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง
                - นักบริหารงานท้องถิน
                - ผู้อํานวยการท้องถิน
                - นักวิเคราะห์ฯ
                - นักทรัพยากรบุคคล
                - นักวิชาการศึกษา
                - เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
                - เจ้าพนักงานป้องกันฯ
       (สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
       - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง
         นักบริหารงานท้องถิน   ผู้อํานวยการท้องถิน ตามระเบียบ
         กําหนด(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 5 อัตรา ได้แก่
                - นักการภารโรง
                - พนักงานขับรถยนต์
                - พนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา (รถบรรทุกนําดับเพลิง)
                - คนงานทัวไป    จํานวน 2 อัตรา
                    (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 5 อัตรา ได้แก่
                - นักการภารโรง
                - พนักงานขับรถยนต์
                - พนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา (รถบรรทุกนําดับเพลิง)
                - คนงานทัวไป    จํานวน 2 อัตรา
                    (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 3,002,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 540,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 350,000 บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
. ตามทีได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน  ค่าเบียประชุม  คณะ
กรรมการ  คัดเลือก คณะกรรมการประเมิน คณะกรรมการสอบสวนและ
คณะกรรมการ อืนๆ ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด  (สํานัก
ปลัด) จํานวน  50,000  บาท
      - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ครู และพนักงานจ้าง ฯลฯ  ตาม
ระเบียบกําหนด  (สํานักปลัด) จํานวน  300,000  บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ครู และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการ (สํานักงานปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 130,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกําหนด ฯ (สํานักงานปลัด)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสังการที
กําหนดฯ (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,462,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ทีมีความจําเป็น ค่าจ้าง
ทําสิงของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรายวัน/รายเดือน เช่น 
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าหรือตัดแต่งกิงไม้ริมทาง ค่าจ้างเหมาคนสวน  ค่าจ้าง
เหมาผู้ช่วยครู ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ (สํานักงาน
ปลัด)
  

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือผู้มา
ตรวจราชการ หรือนิเทศงานของ อบต.
    - เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หนังสือสังการ
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของทางราชการ หรือรัฐ
พิธี ตามวาระโอกาสทีจําเป็นและมีความสําคัญฯลฯ (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเลือกตังทัวไป และเลือกตังซ่อม 
สามาชิกสภาฯ ผู้บริหาร อบต. และค่าใช้จ่ายอืน ๆ เกียวกับการเลือกตัง
ตามทีกฏหมายกําหนด ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการประชุม ฝึกอบรมสัมมนาฯของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา ครู พนักงาน
จ้าง ฯลฯ และผู้ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการคุ้มครองดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม ควบ
คุมมลพิษเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครองดูแล บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิงแวดล้อม ควบคุมมลพิษเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม ฯลฯ ราย
ละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่  โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกียวกับขยะมูล
ฝอยฯ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ค่าจัดซือถังรองรับขยะแบบคัดแยก
ประเภทขยะฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหารและเครืองดืม และ
ค่าใช้จ่ายอืน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด  (สํานักงานปลัด)
โครงการนําคือชีวิตศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนําคือชีวิตศาสตร์พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสานประชารัฐ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด  (สํานัก
งานปลัด)
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตําบลบางจาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน ตําบลบางจาน  ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงาน
ปลัด)
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือ การบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
โครงการรักนํา  รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน ฯลฯ ราย
ละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าว
สารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ
กําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการอบรมให้ความรู้เรืองการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรืองการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงาน
ปลัด)
จัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติฯลฯ
ตามนโยบายของรัฐบาล หรือ หนังสือสังการ ฯลฯ (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุด เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
    - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
    - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
    - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
    (ยกเว้นบํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่)
    (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกียวกับไฟฟ้าและเครืองเสียงต่าง ๆ สําหรับใช้กับ
อาคาร หรือสถานทีในความดูแลของ อบต. เช่น หลอด
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ปลักไฟฟ้า และอืน ๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุทีใช้ทําความ
สะอาด เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก แก้ว ช้อน กระติกนําร้อน กระติกนํา
เย็น และวัสดุ อุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน และอืน ๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง ค่านํามันเครือง และนํามันหล่อลืน หรือ
อืน ๆ ทีจําเป็นใช้สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองมือ วัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ของ อบต. ทีต้องใช้นํามันเชือเพลิง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เช่น ไม้
อัด กระดานเขียน โปสเตอร์ แผ่นซีดี หรือวัสดุอืน ๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หมึก
สําหรับเครืองพิมพ์ และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการ
ปฏิบัติงาน และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 510,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ อบต. และค่าไฟฟ้าสาธารณะที
เกิรสิทธิ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาส่วนภูมิภาค สําหรับทีทําการ อบต. ฯลฯ (สํานัก
งานปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในทีทําการ อบต. ทังภายในท้องถิน ทาง
ไกล ภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบํารุงสาย สําหรับใช้ในกิจการของ อบต. ฯลฯ (สํานักงาน
ปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ สําหรับใช้ในกิจการของ อบต. ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นต่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพืนที
เว็บไซด์ของ อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 20,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
     จํานวน 1 เครือง  รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯ
     (งานการศึกษา สํานักปลัด)
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA จํานวน 3,200 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
   จํานวน 1 เครือง  รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯ
   (งานการศึกษา สํานักปลัด)

วันทีพิมพ์ : 20/9/2560  10:39:57 หน้า : 5/24



งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษา เพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ฯลฯ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและหรือ
สิงก่อสร้าง  (สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,494,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,614,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,614,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,182,960 บาท
    - เพือจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 4 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง
                - ผู้อํานวยการกองคลัง
                - นักวิชาการพัสดุ
                - นักวิชาการเงินและบัญชี              
                - นักวิชาการจัดเก็ยรายได้
       (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
        - เพือจ่ายเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง
           อํานวยการท้องถิน ฯ ตามระเบียบกําหนด (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,480 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจํา
      ของหน่วยงาน จํานวน  1  อัตรา (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 124,560 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
จัดเก็บรายได้ จํานวน  1  อัตรา (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 880,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 350,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
. ตามทีได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง  คณะ
กรรมการพิจารณาผล  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะ
กรรมการ อืนๆ ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด  (กองคลัง) จํานวน  50,000
  บาท
      - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ
  ตามระเบียบกําหนด  (กองคลัง) จํานวน  200,000  บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด (กองคลัง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจําของ อบต. (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
- เพืีอจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบียประกันภัย
ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค้าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที
มีความจําเป็น ฯลฯ (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองสําหรับผู้มาตรวจราชการหรือ นิเทศงานของ อบต
.หรือค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที
ได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือระเบียบ ฯลฯ (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ (กองคลัง)
โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี เพือเพิมประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษี เพือเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ฯลฯ รายละเอียดตาม
โครงการกําหนด (กองคลัง)
โครงการจัดทําแผนทีภาษีฯ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ
 รายละเอียดตามโครงการกําหนด (กองคลัง)
โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลือนที (กองคลัง) จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลือนทีและค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
            (ยกเว้นบํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่) (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพ คงทนแต่มีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสินเปลือง หมดไป หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
อะไหล่ ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง ค่านํามันเครือง และนํามันหล่อลืน หรือ
อืน ๆ ฯลฯ ทีจําเป็นใช้สําหรับรถจักรยานยนต์ ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หมึก
สําหรับเครืองพิมพ์และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 448,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 448,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 258,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดซือ จัดหา วัสดุ/อุปกรณ์ เพือใช้ในงานรักษาความสงบเรียบร้อย 
เช่น วิทยุสือสาร แม่ข่าย สปอร์ตไลท์ ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซือ จัดหา วัสดุ/อุปกรณ์ เพือใช้ใน
งานรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น วิทยุสือสาร แม่ข่าย สปอร์ตไลท์ ฯลฯ
 รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด) (งานป้องกันฯ)
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และภัยธรรมชาติ 
ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และภัยธรรมชาติ ฯลฯ รายละเอียดตาม
โครงการกําหนด (สํานักงานปลัด )(งานป้องกันฯ)
โครงการติดตังกล้อง CCTV และหรือปรับปรุงซ่อมแซมฯ ในตําบลบางจาน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตังกล้อง CCTV และหรือปรับ
ปรุงซ่อมแซมฯ ในตําบลบางจาน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ
กําหนด (สํานักงานปลัด) (งานป้องกันฯ)
โครงการติดตังไฟกระพริบ และจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ ทีใช้ในการพัฒนาระบบ
จราจร ฯ เช่น กระจกโค้ง ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตังไฟกระพริบ และจัดซือ
วัสดุ อุปกรณ์ ทีใช้ในการพัฒนาระบบจราจร ฯ เช่น กระจกโค้ง ฯลฯ ราย
ละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด) (งานป้องกันฯ)
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
 รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด) (งานป้องกันฯ)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาล
ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ เป็นต้น

จํานวน 20,000 บาท

- เพือใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และมาตรการใน
การรักษาความปลอดภันแก่นักท่องเทียว ฯลฯ (สํานักงานปลัด) (งาน
ป้องกันภัยฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 68,000 บาท
- เพือจ่ายเเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุด เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
   (ยกเว้นบํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่) (สํานัก
ปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะทีใช้กับรถบรรทุกนํา
อเนกประสงค์ หรือ วัสดุ อุปกรณ์ เครืองมือเครืองใช้ต่างๆ ในงานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เช่น แบตเตอร์รี ยางรถยนต์  สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร  แผงกันจราจร และอืน ๆ ฯลฯ (สํานักปลัด)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิง  ค่านํามันเครือง  นํามันหล่อลืน และ
หรือ อืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับรถบรรทุกนําฯ เครืองดับเพลิงและวัสดุ อุปกรณ์
อืนๆ ทีเกียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย อปพร. และวัสดุ
เครืองแต่งกายสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านดับ
เพลิง เช่น เสือ กางเกง หมวก รองเท้า ถุงมือ และหรืออืน ๆ ทีเกียวกับการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้
สําหรับการดับเพลิง เช่น ข้อต่อ ข้อแยก หัวฉีดนํา  สายส่งนํา และหรือ
อืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทังทีเป็นวัสดุคงทนและวัสดุสินเปลือง
หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในราชการ ซึงไม่สามารถจัดเข้า
ประเภทรายจ่ายได้ ฯลฯ  (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 509,000 บาท
งบบุคลากร รวม 264,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 264,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 264,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1 และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
    - เพือจ่ายค่าสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก , ครู ค.ศ.1
   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 
ค่าการศึกษาของบุตร ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กําหนด (สํานักปลัด)
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การฝึก
อบรม สัมมนา ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ฯลฯ ของครูผู้ดูแลเด็ก  ครู คศ.1 และ
บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สํานักงานปลัด)
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โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 20,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ โรงเรียน หน่วยงาน องค์กรต่างๆในตําบลบางจาน รายละเอียด
ตามโครงการกําหนด (สํานักปลัด)
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ  
 บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 40,000 บาท

      - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักปลัด)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ราย
ละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักปลัด)
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ  ราย
ละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักปลัด)
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ราย
ละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุดนตรี จํานวน 50,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุดนตรี เช่น ฉิง ฉาบ กลอง  และอืนๆ ฯลฯ
      (สํานักปลัด)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 838,450 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,450 บาท
ค่าใช้สอย รวม 265,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราย
ละเอียดตามโครงการกําหนด ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิน  รายละเอียดตาม
โครงการกําหนด ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
โครงการจัดภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานัก
งานปลัด)
โครงการประชุมผู้ปกครองฯ และหรือคณะกรรมการการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 4,000 บาท

    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมผู้ปกครองฯ และหรือ
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม ฯลฯ
 รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปัจฉิมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง ฯลฯ
 รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
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โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้อง
เรียน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวัดชีสาม ฯลฯ รายละอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวัดชีสาม ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพือพัฒนาการสมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวัดชีสาม

จํานวน 2,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพือ
พัฒนาการสมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม ฯลฯ รายละเอียดตาม
โครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 211,200 บาท
   1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     จํานวน  156,800  บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม 
      (32 คน x 20 บาท x 245 วัน)  (สํานักปลัด)

   2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
    เด็กเล็ก   จํานวน  54,400  บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
     บ้านวัดชีสาม อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  (สํานักปลัด)
โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทยเนืองในวันภาษาไทย จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ความเป็นไทยเนืองในวัน
ภาษาไทย ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 205,250 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เช่น ถ้วย  แก้ว  ถาดหลุม  ไม้กวาด นํายาทําความสะอาด ฯลฯ (สํานัก
ปลัด)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 185,250 บาท
 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
 1) เงินสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     จํานวน  62,400  บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชี
สาม 
      (32 คน x 7.50 บาท x 260 วัน)  (สํานักปลัด)

   2) เงินสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.
     จํานวน  122,850  บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียน
     วัดโพธิทัยมณีฯ  (63 คน x 7.50 บาท x 260 วัน)  (สํานักปลัด)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
      -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น นิทาน
ภาพ บล็อกไม้ สีเทียน ของเล่นต่างๆ ฯลฯ  (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 368,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 368,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 368,000 บาท
    อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดโพธิทัยมณีฯ เพือจ่าย
    โครงการสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดโพธิทัยมณีฯ
     จํานวน   252,000  บาท
        - เพือจ่ายอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนัก
เรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดโพธิทัยมณีฯ ตามโครงการอาหาร
กลางวัน   (63 คน x 20 บาท x 200 วัน)  (สํานักปลัด)

   โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพือพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพือรอง
รับอาเซียน   จํานวน   40,000  บาท
       - เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพือ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพือรองรับอาเซียน ให้กับโรงเรียนวัดโพธิ
ทัยมณีฯ  รายละเอียดตามโครงการกําหนด  (สํานักปลัด)

   โครงการค่ายคณิตศาสตร์   จํานวน   40,000  บาท
       - เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ให้กับ
โรงเรียนวัดโพธิทัยมณีฯ  รายละเอียดตามโครงการกําหนด  (สํานักปลัด)

   โครงการค่ายวิทยาศาสตร์   จํานวน   36,000  บาท
       - เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับ
โรงเรียนวัดโพธิทัยมณีฯ  รายละเอียดตามโครงการกําหนด  (สํานักปลัด)
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 288,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 288,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 288,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 288,000 บาท
   อุดหนุนให้กับโรงเรียนบางจานวิทยา  เพือจ่าย
    
   โครงการพัฒนาทักษะเพือการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
    จํานวน   90,000  บาท
       - เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาทักษะเพือการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบางจานวิทยา   รายละเอียด
ตามโครงการกําหนด  (สํานักปลัด)

   โครงการเพิมประสิทธิภาพการสอนวิชาสังคมศึกษา จํานวน  90,000
บาท
       - เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพการ
สอนวิชาสังคมศึกษา ให้กับโรงเรียนบางจานวิทยา   รายละเอียดตาม
โครงการกําหนด  (สํานักปลัด)

   โครงการขอรับเงินสนับสนุนเพือเสริมทักษะวิทยาศาสตร์   
   จํานวน   108,000  บาท
        - เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนเพือ
เสริมทักษะวิทยาศาสตร์  ให้กับโรงเรียนบางจานวิทยา   รายละเอียดตาม
โครงการกําหนด  (สํานักปลัด)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคไข้
เลือดออก ฯลฯ  รายละเอียดตามโครงการกําหนด  (สํานักงานปลัด)
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อจากโรค
พิษสุนัขบ้า ฯลฯ  รายละเอียดตามโครงการกําหนด  (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จัดหายาป้องกัน และ หรือ กําจัดศัตรูพืช
 สัตว์ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 915,980 บาท
งบบุคลากร รวม 636,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 636,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 594,480 บาท
    - เพือจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือน 
      จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง
                - ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
                - นักพัฒนาชุมชน
      (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    - เพือจ่ายเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง
         ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม     ฯลฯ          
      (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 275,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. 
      ตามทีได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  ค่า
สํารวจ
      จัดเก็บข้อมูลต่างๆ และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย  ฯลฯ ตามระเบียบ
       กําหนด  (กองสวัสดิการสังคม) 
      จํานวน  10,000  บาท
      - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
     ประจําปี) ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล   ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด 
      (กองสวัสดิการสังคม) จํานวน  60,000  บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกสถานที นอกเวลาราชการให้
กับพนักงานส่วนตําบล ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคมฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิเบิกได้ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคมฯ)

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณา เผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการตามความ
จําเป็นอืน ๆ (กองสวัสดิการสังคมฯ)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรอง  ในการประชุมกรรมการต่าง ๆ
 ทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย หรือหนังสือสังการ ฯลฯ (กองสวัสดิการ
สังคมฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือฝึก
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้
เบิกได้ตามสิทธิ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคมฯ)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุด เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
        (ยกเว้นบํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่) (กอง
สวัสดิการสังคมฯ)

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ ทีเป็นวัสดุโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลืองหมดไป ฯลฯ (กองสวัสดิการ
สังคม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบ
ตเตอร์รี และอืน ๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคมฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเครือง ค่านํามันเชือเพลิง นํามันหล่อลืน และ
หรืออืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครือง
มือ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของ อบต. ทีต้องใช้นํามันเชือเพลิง ฯลฯ (กอง
สวัสดิการสังคมฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น ไม้อัด กระดาน
เขียน โปสเตอร์ สี เทป แผ่นซีดี จํัาทําวารสาร ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคมฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่น
ดิสก์ โปรแกรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองสวัสดิการ
สังคมฯ)

งบลงทุน รวม 4,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชันวางแฟ้มเอกสาร ชนิด 4 ชัน จํานวน 4,500 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางแฟ้มเอกสาร ชนิด  4 ชัน แบบ
เหล็ก จํานวน 1 ชัน     
    (จัดซือจัดหาทัวไปและสํารวจตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณฯ)
        (กองสวัสดิการสังคมฯ)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 316,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 316,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 316,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพ
ติด ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (กองสวัสดิการสังคมฯ)
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โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน และฟืนฟูอาชีพการทําขนมหรุ่ม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน และฟืนฟู
อาชีพการทําขนมหรุ่ม ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (กอง
สวัสดิการสังคมฯ)
โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุตําบลบางจาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุตําบลบาง
จาน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (กองสวัสดิการสังคมฯ)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อย
โอกาส ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (กองสวัสดิการสังคมฯ)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลบางจาน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลบาง
จาน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (กองสวัสดิการสังคมฯ)
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบ
ครัว

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ
กําหนด (กองสวัสดิการสังคมฯ)
โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุ ฯลฯ รายละเอียดตาม
โครงการกําหนด (กองสวัสดิการสังคมฯ)
โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมอาชีพเรียนรู้ตามหลักปรัชญญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมอาชีพเรียนรู้
ตามหลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ
กําหนด (กองสวัสดิการสังคมฯ)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุตําบลบางจาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูง
อายุตําบลบางจาน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (กองสวัสดิการ
สังคมฯ)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวตกรรมจาก
ภูมิปัญญาท้องถินของตําบลบางจาน

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถินของตําบลบางจาน ฯลฯ
 รายละเอียดตามโครงการกําหนด (กองสวัสดิการสังคมฯ)
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (กองสวัสดิการสังคมฯ)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคเกษตรตามนโยบายการขับเคลือนเศรษฐ
กิจไทยแลนด์ 4.0

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคเกษตร
ตามนโยบายการขับเคลือนเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ฯลฯ รายละเอียดตาม
โครงการกําหนด (กองสวัสดิการสังคมฯ)
โครงการอบรมให้ความรู้อาชีพขนมไทย ,เบเกอรี และเครืองดืมสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้อาชีพขนมไทย ,เบเก
อรี และเครืองดืมสุขภาพ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (กอง
สวัสดิการสังคมฯ)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,518,680 บาท
งบบุคลากร รวม 881,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 881,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 683,440 บาท
   - เพือจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง
                - ผู้อํานวยการกองช่าง
                - นายช่างโยธา   จํานวน  2  อัตรา
       (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     - เพือจ่ายเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง
        ผู้อํานวยการกองช่าง ฯ ตามระเบียบกําหนด         (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 132,240 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ      (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  เงินค่าครองชีพชัวคราว สําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 637,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 187,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 130,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. 
      ตามทีได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  และ 
      ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย  ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด  (กองช่าง) 
      จํานวน  30,000  บาท
      - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
     ประจําปี) ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง   ฯลฯ  
      ตามระเบียบกําหนด  (กองช่าง) จํานวน  100,000  บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง และผู้มีสิทธิในการเบิกได้ ฯลฯ (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิในการเบิก
ได้ ฯลฯ (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิ
เบิกได้ ฯลฯ (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
โฆษณา เผยแพร่ ค่ารับวารสารต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาในการสอบเขตรางวัดที
สาธารณะ  ค่าจ้างเหมาตักตะกอนดิน ค่าจ้างเหมากําจัดวัชพืชในลํา
คลอง หรือสองข้างทางสาธารณะ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ (กองช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ สําหรับค่าลงทะเบียน ค่าเบีย
งเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
     (ยกเว้นบํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่) (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ ทีเป็นวัสดุโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลืองหมดไป ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ หลอดไฟฟ้า โคมไฟ ขาหลอดต่างๆ ฯลฯ   (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ท่อ
นํา หิน ปูน ทราย ลูกรัง ยางแอสฟัสท์ และอุปกรณ์ประปา  ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอร์รี  ยางนอก ยางใน
 หัวเทียน และอืนๆ  ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือนํามันเชือเพลิง นํามันเครือง นํามันหล่อลืน  และ
อืนๆ  
 ทีจําเป็นใช้สําหรับรถกระเช้า รถจักยานยนต์ เครืองจักร เครืองมือ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ทีต้องใช้นํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ฯลฯ  (กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ เช่น กระดาน
อัด โปสเตอร์ สี พู่กัน  และอืนๆ  ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ 
โปรมแกรม  และอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
        (ยกเว้นบํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่) (กอง
ช่าง)
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งบลงทุน รวม 2,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,300,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  ชนิด  6  ล้อ  จํานวน  1 คัน จํานวน 2,300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกเทท้าย  เครืองยนต์ดีเซล  ชนิด  6  ล้อ  มี
กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า  150  แรงม้า  ติดตังเครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า  ยกสูงไม่น้อยกว่า  12  เมตร  จํานวน  1  คัน  ราย
ละเอียดตามที อบต.บางจานกําหนด  (จัดซือตามราคาท้องตลาดหรือราคา
ท้องถิน (กองช่าง)

งานสวนสาธารณะ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบลบางจาน จํานวน 20,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบลบาง
จาน  เช่น การปลูกต้นไม้ การจัดสวนหย่อม การจัดสวนสาธารณะ ฯลฯ 
รายละเอียดตามโครงการกําหนด (กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,060,000 บาท
งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง พนักงานขับเครืองจักขนาดเบา  พนักงานท้ายรถบรรทุกขยะ
2 อัตรา (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
จํานวน 3 อัตรา (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างทําสิงของต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคล
ภายนอก รายวัน/รายเดือน ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ ค่าบริการกําจัด
ขยะ ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ 
    - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเก็บขยะ  จํานวน    80,000  บาท
    - ค่าบริการกําจัดขยะ                    จํานวน  220,000  บาท   
             (สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ ฯลฯ
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
   (ยกเว้นบํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่) (สํานัก
ปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรือ
วัสดุ อุปกรณ์ เครืองมือเครืองใช้ต่างๆ ในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฎิ
กูล  เช่น 
แบตเตอร์รี ยางรถยนต์  สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอืนๆ ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง นํามันเครือง นํามันหล่อลืน และ
อืนๆ ทีจําเป็นใช้สําหรับรถบรรทุกขยะ ฯลฯ (สํานักปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 51,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน ฯลฯ ราย
ละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมบําบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพ
ยาเสพติด และการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยังยืน ฯลฯ)

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (กิจกรรมบําบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการปฏิบัติการพลังแผ่น
ดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยังยืน ฯลฯ) รายละเอียดตามโครงการ
กําหนด (สํานักงานปลัด) (งานป้องกันฯ)
โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านและป้องกันยาเสพ
ติด

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่านตามโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประชา
สัมพันธ์ต่อต้านและป้องกันยาเสพติด ฯลฯ รายละเอียดตาม
โครงการกําหนด (สํานักงานปลัด) (งานป้องกันฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 11,000 บาท
โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอเมืองเพชรบุรี  ประจําปีงบประมาณ  พ
.ศ. 2561
    - เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนตามโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ
เมืองเพชรบุรี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลธงชัย  รายละเอียดตามโครงการกําหนด 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพือต้านยาเสพติด ตําบลบางจาน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพือต้านยาเสพ
ติด ตําบลบางจาน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักปลัด )
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นันทนาการในเด็กและเยาวชน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ
กําหนด (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ทางการกีฬาต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล
ลูกตะกร้อ ลูกเปตอง ตาข่าย นกหวีด และอืนๆ ฯลฯ (สํานักปลัด)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถินสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถินสําหรับเด็กและเยาวชน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานัก
ปลัด)
โครงการสืบสานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา  ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักปลัด )

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 13,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 13,000 บาท
โครงการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชรบุรี  ครังที  32  ประจําปี พ.ศ
. 2561  อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี
        - เพือสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมและ
โครงการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชรบุรี  ครังที  32  ประจําปี พ.ศ
. 2561  อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ให้แก่ทีทําการปกครอง
อําเภอเมืองเพชรบุรี 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,386,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของ อบต
.   ทีชํารุดเสียหาย เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถนน  ท่อ
ระบายนํา  สะพาน อาคาร ฯลฯ    (ยกเว้นบํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้าง
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่) (กองช่าง)  

งบลงทุน รวม 3,086,600 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,086,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างกันสาดหน้าทีทําการอาคารสํานักงานและ ศพด. อบต.บาง
จาน 
หมู่ที 1

จํานวน 200,000 บาท

- เพือดําเนินการก่อสร้างกันสาดหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)บ้านวัดชี
สาม  หมู่ที 1 ตําบลบางจาน  อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  กว้าง
เฉลีย 6.80 เมตร ยาวเฉลีย 17.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลน อบ
ต.บางจานกําหนด (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านหนองเป็ดนํา หมู่ที 2 จํานวน 232,900 บาท
       - เพือก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 บ้านหนองเป็ดนํา หมู่ที 2 ตําบลบาง
จาน  อําเภอเมืองเพชรบุรี  ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง
เฉลีย 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด  (กองช่าง)  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านหนองเป็ดนํา หมู่ที 2 จํานวน 340,200 บาท
     - เพือก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 บ้านหนองเป็ดนํา หมู่ที 2 ตําบลบาง
จาน  อําเภอเมืองเพชรบุรี  ปริมาณงาน  ผิวจราจร กว้างเฉลีย 3.00
 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 660
 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด  (กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ที 9 จํานวน 684,000 บาท
      - เพือก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6  หมู่ที 9 ตําบลบางจาน  อําเภอเมือง
เพชรบุรี ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง
เฉลีย 5.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 1,225 ตารางเมตร พร้อมเสริมไหล่ทางหินผุ  รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด (กองช่าง)  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
- โครงการปรับปรุงวางท่อระบายนํา คสล. ภายในตําบลบางจาน จํานวน 17,800 บาท
- เพือดําเนินการปรับปรุงวางท่อระบายนํา คสล.ภายในตําบลบาง
จาน  ซอย 4 หมู่ที 6 ตําบลบางจาน อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  ขนาด
ท่อระบายนํา เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร  ยาว 6.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบ 
อบต. บางจานกําหนด  (กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านวัดชีสาม  หมู่ที 1 
(พร้อมท่อระบายนํา)

จํานวน 446,700 บาท

- เพือปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านวัดชีสาม หมู่
ที 1 (พร้อมท่อระบายนํา) ปริมาณงานกว้าง
เฉลีย 4.00 เมตร  ยาว  123 เมตร  หนาเฉลีย  0.15 เมตร พร้อมท่อ
ระบายนําขนาด  0.40x1.00 เมตร  บ่อพักนําขนาด  0.60x0.60 
เมตร ยาว 112 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.บางจานกําหนด  (กอง
ช่าง)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตสายกลางบ้าน จํานวน 1,165,000 บาท
    - เพือปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตสายกลางบ้าน หมู่ที 1,
หมู่ 3 ,หมู่ 4 ตําบลบางจาน อําเภอเมืองเพชรบุรี  ปริมาณงานผิวจราจร
กว้างเฉลีย 6.00 เมตร  ยาวเฉลีย  631 เมตร  หนาเฉลีย  0.05 เมตร 
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  3,786  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต
.บางจานกําหนด  (กองช่าง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมี  ปุ๋ย  ฯลฯ (สํานัก
งานปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการลอกคู คลอง หนอง บึง เพือกําจัดวัชพืชทีกีดขวางทางนําในตําบล
บางจาน

จํานวน 30,000 บาท

    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลอกคู คลอง หนอง บึง เพือกําจัด
วัชพืชทีกีดขวางทางนําในตําบลบางจาน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ
กําหนด  (กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,821,890 บาท
งบกลาง รวม 7,821,890 บาท
งบกลาง รวม 7,821,890 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 70,000 บาท
    - เพือจ่ายส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง ตาม
อัตราทีกฎหมายกําหนด (สํานักปลัด)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,387,600 บาท
- เพือจ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูง
อายุ (สําหรับเบียยังชีพผู้สูงอายุ) ดําเนินการเพือรองรับการจัดสวัสดิการให้
แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และได้ขึนทะเบียนขอรับ
เบียยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้แล้ว ฯ ตามระเบียบและหรือ
หนังสือสังการกําหนด (กองสวัสดิการสังคม)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 950,400 บาท
- เพือจ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ (โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่
คนพิการหรือทุพพลภาพ)
    ดําเนินการเพือรองรับการจัดสวัสดิการเบียความพิการให้แก่คนพิการที
มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึน
ทะเบียน เพือขอรับเบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
แล้ว ฯ ตามระเบียบและหรือตามหนังสือสังการกําหนด (กองสวัสดิการ
สังคมฯ)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายสําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้
แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่
ยากจน หรือถูกทอกทิงขาดผู้อุปการะดูแล ฯ ตามหนังสือสังการและหรือ
ระเบียบกําหนด (สงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์) (กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
     - เพือจ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นการส่วนรวม หรือตามหนังสือสังการกําหนด
ให้จ่าย (สํานักปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 100,000 บาท
     เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
        - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
หรือพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลบางจานตามระเบียบกําหนด(สํานัก
ปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 177,890 บาท
     - เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.) อัตราร้อยละ 1 จากประมาณการรายรับไม่รวมเงินทีมีผู้อุทิศ
ให้และเงินอุดหนุน (สํานักปลัด)
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