
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน
อําเภอ เมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 28,505,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,108,400 บาท
งบบุคลากร รวม 5,557,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายก อบต.อัตราเดือน
ละ 20,400.-บาท  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 244,800.-บาท
 และค่าตอบแทนรองนายก อบต. จํานวน  2  อัตรา  อัตราเดือน
ละ 11,220.-บาท เป็นเงิน 269,280.-บาท  (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายก อบต. อัตราเดือน
ละ 1,750.-บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 21,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต. เดือนละ 880
.-บาท จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120.-บาท  (สํานัก
งานปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายก อบต. เป็นเงิน 1,750
.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งรองนายก อบต. จํานวน 2
 อัตรา อัตราเดือนละ 880.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120
.-บาท (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต
. จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน อัตราเดพือนละ 7,200.-บาท (สํานัก
งานปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,713,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 11,220
.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน รองประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 9,180
.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ อัตราเดือนละ 7,200
.-บาท จํานวน 12 เดือน จํานวนสมาชิกสภาฯ ทังสิน 16 คน เป็น
เงิน 1,382,400.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ อัตราเดือนละ 7,200
.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.-บาท (สํานักงานปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,159,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,095,380 บาท
- เพือจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 8 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง
        - นักบริหารงานท้องถิน
        - นักบริหารงานทัวไป
        - นักวิชาการศึกษา
        - นักทรัพยากรบุคคล
        - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
        - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        - เจ้าพนักงานธุรการ
            (สํานักงานปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่าง ๆ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล (สํานักงานปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งของ นักบริหารงานท้องถิน หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้อํานวยการกอง ฯ ตามระเบียบกําหนด (สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  8  อัตรา  ได้แก่ตําแหน่ง
        - นักการภารโรง
        - คนงานทัวไป        จํานวน  2  อัตรา
        - พนักงานขับรถยนต์
        - พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
        -  พนักงานขับรถบรรทุกนํา
        - พนักงานท้ายรถบรรทุกขยะ    จํานวน    2  อัตรา
        (สํานักงานปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 98,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จํานวน  8  อัตรา (สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 3,390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 590,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 400,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.ตามทีได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบียประชุม ค่าสํารวจเพือจัด
เก็บหรือบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินฯ ค่าคณะ
กรรมการสอบสวนฯ คณะกรรมการคัดเลือกฯ คณะกรรมการอืน ๆ ฯลฯ
   ตามระเบียบกําหนด (สํานักงานปลัด)    จํานวน  100,000.-บาท 

    - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) แก่พนักงานส่วนตําบล ครู พนักงานจ้าง ฯลฯ ตามระเบียบ
กําหนด (สํานักงานปลัด)                            จํานวน  300,000.-บาท

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

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 130,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกําหนด (สํานักงานปลัด)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสังการทีกําหนด (สํานัก
งานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,700,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 530,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บปกหนังสือ ค่ารับ
วารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าเบียประกันภัยต่าง ๆ ทีมีความจําเป็น ค่าจ้างทําสิง
ของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรายวัน/รายเดือน เช่น ค่าจ้างเหมา
แรงงานคนเก็บขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาคนสวน ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูฯ ค่า
จ้างเหมาตัดหญ้าหรือตัดแต่งกิงไม้ริมทาง  ค่าทิงขยะ ค่าทิง/ตักสิง
ปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือผู้มาตรวจ
ราชการ หรือนิเทศงานของ อบต.
- เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ หนังสือสังการ  
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของทางราชการ หรืองานรัฐ
พิธี ตามวาระโอกาสทีจําเป็นและมีความสําคัญ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเลือกตังทัวไป และเลือกตัง
ซ่อม สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร อบต. และค่าใช้จ่ายอืนๆ เกียวกับการเลือกตัง
ตามทีกฎหมายกําหนด ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวกับการฝึกอบรมสัมมนาฯ ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา ครู พนักงานจ้าง ฯลฯ และผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ จํานวน 20,000 บาท
- เพือดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่า
อยู่ ชุมชนน่าอยู่ ในการจัดอบรมให้ความรู้เกียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดซือถังรองรับขยะ
แบบแยะประเภทขยะมูลฝอย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม ค่า
อาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ
กําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการ

จํานวน 300,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพือ
เพิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ทังในประเทศและนอกประเทศ ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล ครู ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ทัวไป ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุด เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
- ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
- ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
(ยกเว้นบํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่) 
(สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 590,000 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 ขาตัง สายอากาศ ปลักไฟฟ้า จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม 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 แบตเตอร์รี ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน และอืน ๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง ค่านํามันเครือง และนํามันหล่อลืน หรือ
อืน ๆ ทีจําเป็นใช้สําหรับรถยนต์  รถจักรยานยนต์ เครืองมือวัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ของ อบต. ทีต้องใช้นํามันเชือเพลิง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ไม้อัด กระดาน
เขียน  โปสเตอร์     พู่กัน  เทป  แผ่นซีดี  ค่าล้างอัดรูป - ขยายภาพ หรือ
วัสดุอืน ๆ ฯลฯ  (สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซ์อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หมึก
สําหรับเครืองพิมพ์ และค่าจัดซ์อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการ
ปฏิบัติงาน และอืาน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 510,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ อบต. และค่าไฟฟ้าสาธารณะทีเกิน
สิทธิ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่านําประปาส่วนภูมิภาคสําหรับทีทําการ อบต. ฯลฯ (สํานัก
งานปลัด)
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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 ค่าจัดซือดวงตรา
ไปรษณีย์ สําหรับใช้ในกิจการของ อบต.ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าพืนที
เว๊บไซด์ของ อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 140,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 140,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสําหรับเจ้าหน้าทีคอมพิวเตอร์ จํานวน 4,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับเจ้าหน้าที
คอมพิวเตอร์  จํานวน  2  ตัว ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
จัดซือ ติดตังตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์ตู้โทรศัพท์ พร้อมโปรแกรมติด
ตังระบบครบชุด

จํานวน 60,000 บาท

    -     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือติดตังตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์ตู้
โทรศัพท์ พร้อมโปรแกรมติดตังระบบครบชุด 3 สายนอก 16 สาย
ใน  พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ครบชุด ฯลฯ  (สํานักงานปลัด)
ชันเก็บแฟ้ม  40 ช่อง จํานวน 9,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บแฟ้ม  40  ช่อง แบบเหล็ก 4 ชัน มี
ล้อ  จํานวน  2 ตู้  ๆ ละ 4,500.-บาท  เป็นเงิน  9,000.-บาท (สํานักงาน
ปลัด)
(จัดซือจัดหาทัวไปและสํารวจตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณฯ (สํานักงานปลัด)
          
โต๊ะวางเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,400 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะวางเครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน  2  ตัว  ฯลฯ
  (สํานักงานปลัด)
โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาโต๊ะหมู่บูชา  จํานวน  1  ชุด ราคาชุด
ละ 8,500.-บาท  มีคุณลักษณะดังนี
        1) ทําด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิว
        2) มีฐานรองโต๊ะหมู่
        3) มีโต๊ะแท่นบูชา
              (สํานักงานปลัด)
        จัดซือได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯ
พัดลมอุตสาหกรรม  สามขา จํานวน 10,500 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ใช้ในกิจการของ
 อบต. ดําเนินการจัดซือพัดลมอุตสาหกรรม  25  นิว  สามขา จํานวน  3
  ตัว  ราคาตัวละ 3,500.-บาท  เป็นเงิน  10,500.-บาท
    
    (จัดซือจัดหาทัวไปและสํารวจตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณฯ (สํานักงานปลัด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน  2  เครือง ราคาเครืองละ 16,000
.-บาท      คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GKz หรือดี
กว่า  จํานวน  1  หน่วย
- มีหน่วนความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast  Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน  1  หน่วย
(สํานักงานปลัด  งานป้องกันฯ  และงานนโยบายและแผนฯ)
       จัดซือได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯ
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 7,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30
 หน้า/นาที  จํานวน  1 เครือง  ราคาเครืองละ 7,900.-บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า   1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250 แผ่น  (สํานักงานปลัด งานนโยบาย
และแผน)
   จัดซือได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯ
เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จํานวน 6,400 บาท
- เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   จํานวน  2 เครือง ราคา
เครืองละ 3,200.-บาท
คุณลักษณพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที
(สํานักงานปลัด  งานป้องกันฯ และงานนโยบายและแผนฯ)
          จัดซือได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯ

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และหรือสิงก่อ
สร้าง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,423,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,529,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,529,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,099,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน   4  อัตรา  ได้แก่ตําแหน่ง
        - นักบริหารงานการคลัง
        - นักวิชาการพัสดุ
        - นักวิชาการเงินและบัญชี
        - นักวิชาการจัดเก็บรายได้
         (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมตามคุณวุฒิการศึกษา
สําหรับพนักงานส่วนตําบล  (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการ  กอง  หัวหน้าส่วน
ราชการ ฯ (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา
ของหน่วยงาน  จํานวน  1  อัตรา (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 122,160 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  (กอง
คลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 1 อัตรา (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 876,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 326,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกวด
ราคา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย ฯลฯ (กองคลัง)                จํานวน    50,000.-บาท 

    - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้มี
สิทธิได้รับตามกฎหมาย ฯลฯ (กองคลัง)   จํานวน  200,000.-บาท

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

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจําของ อบต. (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบียประกันภัย
ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค้าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที
มีความจําเป็น ฯลฯ (กองคลัง)

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง (กองคลัง)
โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี เพือเพิมประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้  (กองคลัง)

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษี เพือเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ รายละเอียดตามโครงการ
กําหนด (กองคลัง)
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (กองคลัง) จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ
 (กองคลัง)
โครงการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการให้มีส่วนร่วมชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการให้มี
ส่วนร่วมชําระภาษี ฯลฯ  รายละเอียดตามโครงการกําหนด  (กองคลัง) 
โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลือนที  (กองคลัง) จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลือนทีและค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (กองคลัง)

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

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพ คงทนแต่มีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสินเปลือง หมดไป หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่   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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งบลงทุน รวม 17,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 1,500 บาท

    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน   จํานวน  1  ตัว  (กองคลัง)
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 11,200 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2  บาน  จํานวน  2  ตู้ ๆ
 ละ  5,600.-บาท  เป็นเงิน  11,200.-บาท
โต๊ะทํางาน พร้อมกระจก จํานวน 4,500 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน พร้อมกระจก  จํานวน  1  ตัว (กอง
คลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท
       -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น การดําเนินจัดทําโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการป้องกัน
ภัย ฯลฯ  รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และภัยธรรมชาติ 
อืน ๆ

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
อัคคีภัย  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ราย
ละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)

-  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบืองต้นเกียวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 100,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ
กําหนด (สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุด เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
    - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
    - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
    - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
    (ยกเว้นบํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่) 
    (สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะทีใช้กับรถบรรทุกนํา
อเนกประสงค์ เช่น แบตเตอร์รี ยางนอก ยางใน หัวเทียน และอืน ๆ  ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิง ค่านํามันเครือง นํามันหล่อลืน และ
หรืออืน ๆ  ทีจําเป็นสําหรับรถบรรทุกนํา ฯ เครืองดับเพลิงและ
วัสดุ อุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ฯลฯ (สํานัก
งานปลัด)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย อปพร. และวัสดุเครืองแต่งกาย
สําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านดับเพลิง  เช่น เสือ กางเกง หมวก รองเท้า ถุง
มือ และหรืออืน ๆ ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้
สําหรับการดับเพลิง เช่น ข้อต่อ ข้อแยก หัวฉีดนํา สายส่งนํา  และหรือ
อืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม จํานวน 10,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ราย
ละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2560 รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ  ราย
ละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ราย
ละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการอบรมเด็กเยาวชนรอบรู้เรืองอาเซียน จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเด็กเยาวชนรอบรู้เรืองอา
เซียน  รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 10,000 บาท
- เพือจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิก
เซล  จํานวน  1  ตัว  คุณลักษณะ ดังนี
1) เป็นกล้องคอมเพค (Compact  Digtal  Camera)
2) ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image  Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
5) สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
  (สํานักงานปลัด  งานการศึกษา)
                  จัดซือได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,366,540 บาท
งบบุคลากร รวม 253,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 253,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 253,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก , ครู ค.ศ.1  ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)  (สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 672,740 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายค่าสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก , ครู ค.ศ.1  ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่า
การศึกษาของบุตร  ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีกําหนด (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 352,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ารับวารสาร หนังสือ
พิมพ์ ค่าเบียประกันภัยต่าง ๆ ทีมีความจําเป็น ค่าจ้างทําสิงของต่าง ๆ ค่า
จ้างเหมาบริการอืน ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือผู้มาตรวจ
ราชการหรือนิเทศงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (สํานักงานปลัด)
- เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการหรือคณะทํางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ ทีได้รับแต่ง
ตัง    ตามกฏหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการ  (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กําหนด (สํานักงานปลัด)
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ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การฝึก
อบรม  สัมมนา ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆในการเดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ของ ครูผู้ดูแล
เด็ก ครู คศ.1 และบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สํานักงาน
ปลัด)
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการจัดกิจกรรมวันขึนปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม จํานวน 1,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันขึนปีใหม่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม  รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงาน
ปลัด)
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวัดชีสาม  รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมสําหรับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 5,000 บาท

   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงาน
ปลัด)
โครงการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก รายละเอียดตามโครงการกําหนด  (สํานักงานปลัด)
โครงการนิทรรศการผลงานของหนู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการนิทรรศการผลงานของหนู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม  รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงาน
ปลัด)
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม จํานวน 3,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครอง หรือประชุมคณะ
กรรมการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม  รายละเอียดตาม
โครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการประเพณีวันลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม จํานวน 1,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีวันลอยกระทง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านวัดชีสาม  รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง จํานวน 3,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปัจฉิมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม  รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงาน
ปลัด)
โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัด
ชีสาม)

จํานวน 2,000 บาท

   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็ก
ปฐมวัย  ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามโครงการกําหนด  (สํานัก
งานปลัด)
โครงการเยียมบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยียมบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
วัดชีสาม  รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
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โครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม จํานวน 1,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวัดชีสาม  รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม จํานวน 1,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวัดชีสาม  รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม จํานวน 1,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
วัดชีสาม  รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 2,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม  รายละเอียดตามโครงการ
กําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ศุนย์
พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามโครงการกําหนด  (สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพืนฐานผู้
เรียนระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม  รายละเอียดตาม
โครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาตามโครงการส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม  รายละเอียดตาม
โครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 255,500 บาท

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   จํานวน   59,500   บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (1,700 บาท ต่อรายหัว)  เป็นเงิน 59,500.-บาท  (สํานักงานปลัด)

2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก    จํานวน   196,000   บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (280 วัน ต่อ
คน) เป็นเงิน 196,000.-บาท (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 280,240 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพ คงทนแต่มีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสินเปลือง หมดไป หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่   ฯลฯ   (สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แก้วนํา แปรงขัดพืน ไม้
กวาด จาน ชาม นํายาล้างจาน ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 230,240 บาท
    ค่าอาหารเสริม (นม)  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน  78,400
.-บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (อปท
.รับโอนจากกรมพัฒนาชุมชน)  (280 วัน ต่อคน)   (สํานักงานปลัด) 

    ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดโพธิทัย
มณีฯ)  จํานวน  151,840.-บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดโพธิทัยมณีฯ (260 วัน x 8 บาท x 73 คน)
(สํานักงานปลัด)

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น นิทานภาพ
ใหญ่  บล็อกไม้ สีเทียน ของเล่นต่าง ๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชุดโต๊ะอาหารเด็ก แบบแยกโต๊ะ เก้าอี สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะอาหารเด็ก แบบแยกโต๊ะ เก้าอี สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับประทานอาหาร  ฯลฯ  จํานวน  10 ชุด ราคาชุด
ละ 2,000.-บาท  เป็นเงิน  20,000.-บาท
    (จัดซือจัดหาทัวไปและสํารวจตามราคาท้องตลาด ท้องถิน เนืองจากไม่
มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ฯ (สํานักงาน
ปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 420,000 บาท
    อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดโพธิทัยมณีฯ

   โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดโพธิทัยมณีฯ สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 1 โรงเรียน จํานวน 300,000.-บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนแก่
โรงเรียน สังกัด สพฐ. จํานวน 1 โรงเรียน (วัดโพธิทัยมณีฯ) ตามโครงการ
อาหารกลางวัน (200 วัน x 20 บาท x 75 คน) (สํานักงานปลัด)

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพือพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพือรองรับ
อาเซียน        จํานวน     40,000    บาท
    - เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพือ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพือรองรับอาเซียน ให้กับโรงเรียนวัดโพธิ
ทัยมณีฯรายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง        จํานวน     40,000    บาท
    - เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้กับโรงเรียนวัดโพธิทัยมณีฯราย
ละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)

โครงการค่ายคณิตศาสตร์        จํานวน     40,000    บาท
    - เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายคณิตศาสตร์   ให้กับ
โรงเรียนวัดโพธิทัยมณีฯรายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงาน
ปลัด)

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 142,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 142,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 142,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 142,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนให้กับโรงเรียนบางจานวิทยา  ดังนี

โครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง      จํานวน  30,000  บาท
- เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้สู่
อาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียนบางจานวิทยา ราย
ละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)

โครงการ ๑ ตําบล ๑ โรงเรียนธรรมศึกษาพัฒนาคุณธรรมตามแนวทางวิถี
พุทธ    จํานวน   22,000  บาท
- เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๑ ตําบล ๑ โรงเรียนธรรม
ศึกษาพัฒนาคุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ ให้แก่โรงเรียนบางจาน
วิทยา รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)

โครงการพัฒนาเพือเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์     จํานวน   90,000
  บาท
- เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาเพือเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนบางจานวิทยา รายละเอียดตามโครงการ
กําหนด (สํานักงานปลัด)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพือพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เพือรองรับอา
เซียน

จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพือพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ เพือรองรับอาเซียน  รายละเอียดตามโครงการ
กําหนด (สํานักงานปลัด)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 130,040 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไข้
เลือดออก รายละเอียดตามโครงการกําหนด ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติอต่อจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับ
โรคติอต่อจากโรคพิษสุนัขบ้า  รายละเอียดตามโครงการกําหนด ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ     จัดหายาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ ฯลฯ  (สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 70,040 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,040 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 70,040 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริการสาธารณสุขในการดําเนิน
งานสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ในเขตพืนทีชุมชน/หมู่บ้านตําบลบาง
จาน จํานวน 9 หมู่บ้าน  (สํานักงานปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 934,640 บาท
งบบุคลากร รวม 610,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 610,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 563,640 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน   จํานวน  2  อัตรา  ได้แก่
        - นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
        - นักพัฒนาชุมชน
        (กองสวัสดิการสังคมฯ)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่าง ๆ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อํานวยการ
กอง ฯ (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ ค่าสํารวจ หรือจัดเก็บ
บันทึกข้อมูลต่าง  ๆ  และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ฯลฯ (กองสวัสดิการ
สังคมฯ)                        จํานวน  10,000.-บาท

    - เพือจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล   (เงินรางวัลประจําปี)         และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ฯลฯ
 (กองสวัสดิการสังคมฯ)   จํานวน  70,000.-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 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าโฆษณา เผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการตามความ
จําเป็นอืน ๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคมฯ)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรอง  ในการประชุมกรรมการต่าง ๆ
 ทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย หรือหนังสือสังการ ฯลฯ     (กอง
สวัสดิการสังคมฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือฝึกอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้เบิกได้ตาม
สิทธิ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคมฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุด  เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
    - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
    - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
    - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
    (ยกเว้นบํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่)
         (กองสวัสดิการสังคมฯ)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ ทีเป็นวัสดุโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลืองหมดไป ฯลฯ (กองสวัสดิการ
สังคมฯ)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ  เช่น ยางนอก  ยางใน  หัว
เทียน แบตเตอร์รี  และอืน ๆ ฯลฯ  (กองสวัสดิการสังคมฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเครือง  ค่านํามันเชือเพลิง  นํามันหล่อ
ลืน และหรืออืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์  เครืองมือ
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของ อบต.ทีต้องใช้นํามันเชือเพลิง  ฯลฯ (กอง
สวัสดิการสังคมฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ไม้อัด กระดาน
เขียน โปสเตอร์ สี เทป แผ่นซีดี จัดทําวารสาร ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคมฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่น
ดิสก์ โปรแกรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองสวัสดิการ
สังคมฯ)

งบลงทุน รวม 54,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ จํานวน 44,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์  ขนาด  110  ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ  จํานวน  1  คัน 
     โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี
    1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขันตํา
        (1) กรณีขันตํากว่า  ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน  5  ซีซี
            หรือขนาดเกินกว่า  ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน  5  ซีซี
            เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด  ซีซี ทีกําหนดไว้
        (2) ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
        (3) การจัดซือรถจักรยานยนต์  ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        จัดซ์อได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯ  (กองสวัสดิการสังคมฯ)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล จํานวน 10,000 บาท
- เพือจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิก
เซล  จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
1) เป็นกล้องคอมแพค (compact  Digital Camera)
2) ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image  Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป็าบรรจุกล้อง
ซือได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ (กองสวัสดิการสังคมฯ)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพ
ติด ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (กองสวัสดิการสังคมฯ)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการ
ตังครรภ์ในวัยรุ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตังครรภ์ในวัยรุ่น ฯลฯ รายละเอียดตาม
โครงการกําหนด (กองสวัสดิการสังคมฯ)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุติความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุติความ
รุนแรงในครอบครัว ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด 
(กองสวัสดิการสังคมฯ)
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ
กําหนด (กองสวัสดิการสังคมฯ)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อย
โอกาส ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (กองสวัสดิการสังคมฯ)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลบางจาน จํานวน 40,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลบาง
จาน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (กองสวัสดิการสังคมฯ)
โครงการส่งเสริมฟืนฟูกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุในตําบลบางจาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมฟืนฟูกิจกรรมนันทนาการแก่
ผู้สูงอายุในตําบลบางจาน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด  (กอง
สวัสดิการสังคมฯ)
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน  ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด  (กองสวัสดิการสังคมฯ)
โครงการอบรมให้ความรู้ช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและสตรีทีถูกกระทําในครอบ
ครัว

จํานวน 20,000 บาท

    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ช่วยเหลือคุ้มครอง
เด็กและสตรีทีถูกกระทําในครอบครัว  ฯลฯ  รายละเอียดตามโครงการ
กําหนด (กองสวัสดิการสังคมฯ)
โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรค
เอดส์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (กองสวัสดิการสังคมฯ)

วันทีพิมพ์ : 31/8/2559  15:51:34 หน้า : 19/26



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,398,720 บาท
งบบุคลากร รวม 703,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 703,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 551,640 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  2  อัตรา  ได้แก่ตําแหน่ง
        - นายช่างโยธา
        (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่าง ๆ สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 127,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  1  อัตรา ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่าง ๆ สําหรับ
พนักงานจ้างจํานวน  1  อัตรา  (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 685,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 130,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผุ้ทีมาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่     อบต. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ และผู้มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย ฯลฯ (กองช่าง)        จํานวน  30,000.-บาท

    - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ฯลฯ
 (กองช่าง)                                จํานวน  100,000.-บาท

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

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิในการเบิก
ได้ ฯลฯ (กองช่าง)

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

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
โฆษณา เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่ารับวารสารต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาในการ
สอบเขตรางวัด ทีสาธารณะ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตามความจําเป็น ค่า
จ้างเหมาตักตะกอนดิน  ค่าจ้างเหมากําจัดวัชพืชในลําคลอง หรือสองข้าง
ทางสาธารณะ ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ และอืน ๆ ฯลฯ (กอง
ช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ สําหรับค่าลงทะเบียน ค่า
เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ  (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
     - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
    - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
    - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
    (ยกเว้นบํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่)
        (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลืองหมดไป หรือเปลียนสภาพใน
ระยะอันสัน ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สายไฟ ปลัก
ไฟฟ้า         สวิตช์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรก
เกอร์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อนํา หิน ปูน ทราย ยางแอ
สฟัลท์ ลูกรัง และวัสดุอุปกรณ์การประปา ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอร์รี ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน และอืน ๆ ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง นํามันเครือง นํามันหล่อลืน หรืออืน ๆทีจํา
เป็นใช้สําหรับรถจักยานยนต์ รถยนต์ เครืองจักร  เครืองมือ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ทีต้องใช้นํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ไม้อัด กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม เทป แผ่นซีดี รูปสี หรือขาวดําทีได้รับจากการ
ล้าง อัด ขยาย จัดทําวารสาร ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึก
พิมพ์ และอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
โครงการจัดซือ จัดหาครุภัณฑ์ใช้ในกิจการของ อบต.  (เลือยโซ่ยนต์) จํานวน 10,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จัดหาครุภัณฑ์ใช้ในกิจการของ อบต. จัดซือ
เลือยโซ่ยนต์  จํานวน  1 เครือง  ฯลฯ 
    จัดซือจัดหาทัวไปและสํารวจตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ฯ (กองช่าง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,954,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุด เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
        - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้าง ต่าง ๆ ของ อบต. เช่น ถนน ท่อ
ระบายนํา สะพาน อาคาร ฯลฯ
   (ยกเว้นบํารุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่)  (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 3,654,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,654,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างติดตังต่อเติมสํานักงาน อบต.บางจาน ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท
    - เพือก่อสร้างติดตังต่อเติมสํานักงาน อบต.บางจาน ฯลฯ  ปริมาณ
งาน กว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาวเฉลีย 8.20 เมตร รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บางจาน กําหนด  (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อและบ่อพัก สายถนนหน้าโรงเรียน
บางจานวิทยา  หมู่ที 3

จํานวน 525,000 บาท

    - เพือก่อสร้างถนน คสล. เดิมโดยปรับปรุงเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต พร้อมฝังท่อและบ่อพัก สายถนนหน้าโรงเรียนบางจาน
วิทยา หมู่ที 3 ตําบลบางจาน  อําเภอเมืองเพชรบุรี ปริมาณงาน  ผิวจราจร
กว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาวเฉลีย 132.0 เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร  ท่อ
ระบายนํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 
เมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด  (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายนํา  ซอย 4 บ้านดาบอเนก  
หมู่ที 7

จํานวน 457,300 บาท

    - เพือก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายนํา ซอย 4 บ้านดาบ
อเนก หมู่ที 7 ตําบลบางจาน อําเภอเมืองเพชรบุรี  ปริมาณงาน  ผิวจราจร
กว้างเฉลีย 3.50 เมตร ยาวเฉลีย 150 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร ขนาด
ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก 0.60x0.60 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กําหนด (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองโพหัก  บ้าน ผญ.มานะ  หมู่ที 2
 (ต่อยอด)

จํานวน 1,007,000 บาท

    - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสร้างถนน คสล. สายคลองโพหัก บ้าน ผญ
.มานะ หมู่ที 2 (ต่อยอด) ตําบลบางจาน  อําเภอเมืองเพชรบุรี  ปริมาณ
งาน 
    ช่วงที 1 ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาวเฉลีย 355.00
 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร
    ช่วงที 2 ผิวจราจรกว้างเฉลีย  6.00 เมตร ยาวเฉลีย 55.00 เมตร  หนา
เฉลีย  0.15 เมตร  หรือมีพืนทีก่อสร้างทัง 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 1,780 ตร.ม
. รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาหัวช้าง  หมู่ที 4 จํานวน 494,400 บาท
    - เพือก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาหัวช้าง หมู่ที 4 ตําบลบางจาน อําเภอ
เมืองเพชรบุรี  ผิวจราจรกว้างเฉลีย 3.00 เมตร ยาว
เฉลีย 325.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  975 ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบ อบต.บางจานกําหนด  (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายนําและบ่อพัก ซอย 10 หมู่ที 
5

จํานวน 1,023,600 บาท

    - เพือก่อสร้างถนน คสล. เดิมโดยปรับปรุงเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต พร้อมฝังท่อระบายนําและบ่อพัก ซอย 10 หมู่ที 5 ตําบลบาง
จาน  อําเภอเมืองเพชรบุรี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
เฉลีย 4.00 เมตร ยาวเฉลีย 259.00 เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร ท่อ
ระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 
เมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างราวกันตกบ่อ  วัดใหม่   หมู่ที 1 จํานวน 46,700 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวกันตกบ่อ วัดใหม่ หมู่ที 1       
ตําบลบางจาน  อําเภอเมืองเพชรบุรี   ปริมาณงานสูงเฉลีย  1.20
 เมตร  ยาว  35  เมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต.บางจานกําหนด  (กอง
ช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 227,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 197,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตําบลเพือบูรณาการแผนชุมชนร่วม
กับแผนพัฒนาสามปี และอบต.สัญจรพบประชาชน ฯ (สํานักงานปลัด)

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตําบล
เพือบูรณาการแผน ฯ เช่น ค่านําดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เพือสร้างภูมิค้มกันในเยาวชน กลุ่มเสียง ประชาชน ฯ เช่น ค่า
วัสดุ เครืองเขียน ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมตาม
หนังสือสังการ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ ฯ เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่านําดืม ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ
กําหนด (สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมการบําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึก
อบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด

จํานวน 97,500 บาท

   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด สําหรับกิจกรรมส่งเสริมการบําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่ง
เสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด ฯลฯรายละเอียดตาม
หนังสือสังการกําหนด  (สํานักงานปลัด)
โครงการออกตรวจการรักษาการหมู่บ้าน หรือตังจุดตรวจของ อปพร.ร่วมกับ
เจ้าหน้าทีตํารวจ เพือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกตรวจการรักษาการหมู่บ้าน หรือ
ตังจุดตรวจของ อปพร.ร่วมกับเจ้าหน้าทีตํารวจ เพือรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน รายละเอียดตามโครงการกําหนด ฯลฯ (สํานักงาน
ปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ เช่น วัสดุ/อุปกรณ์ใช้ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  เช่น ไฟฉายส่องสว่าง สปอร์ตไลท์ กรวย เสือสะท้อน
แสง นกหวีด และวัสดุ อุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 42,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 42,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 42,500 บาท
โครงการเพิมประสิทธิภาพการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
   - เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมตามโครงการเพิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จํานวน 29,000.-บาท  ให้
แก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมือง
เพชรบุรี (ศป.ปส.อ.เมืองเพชรบุรี)

โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2560 จํานวน 2,500
.-บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติด ประจําปี 2560 ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอําเภอเมืองเพชรบุรี (ศป.ปส.อ.เมืองเพชรบุรี)

โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอเมืองเพชรบุรี  ประจําปี 2560
 จํานวน  11,000.-บาท  
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าว
สารการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอเมือง
เพชรบุรี  ประจําปี 2560  ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลช่อง
สะแก  อําเภอเมืองเพชรบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพือต้านยาเสพติด ตําบลบางจาน จํานวน 50,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพือต้านยา
เสพติด ตําบลบางจาน  เช่น การแข่งขันฟุตซอล แข่งขันตะกร้อ ฯลฯราย
ละเอียดตามโครงการกําหนด ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ทางการกีฬา ต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตซอล
 ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ นกหวีด ตาข่าย และอืน ๆ  ฯลฯ  (สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
โครงการจัดซือและติดตังเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 100,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือและติดตังเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง ฯลฯ 
    จัดซือจัดหาทัวไปและสํารวจตามราคมท้องตลาด  เนืองจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ฯ (สํานักงานปลัด)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน ต่างๆ  รายละเอียดตามโครงการกําหนด ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมเยาวชนร่วมอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเยาวชนร่วมอนุรักษ์ศิลปะ
ภูมิปัญญาท้องถิน ต่างๆ   รายละเอียดตามโครงการกําหนด ฯลฯ (สํานัก
งานปลัด)
โครงการสืบสานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา  ต่างๆ รายละเอียดตามโครงการกําหนด ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันเรือมาด จํานวน 35,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันเรือ
มาด เช่น ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆรายละเอียดตามโครงการกําหนด ฯลฯ
   (สํานักงานปลัด)
โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเทียว จํานวน 5,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้านประชาสัมพันธ์ด้านการท่อง
เทียว สถานทีท่องเทียวต่าง ๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี ครังที 31 ประจําปี พ.ศ
. 2560  อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  จํานวนเงิน 15,000.-บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานพระ
นครคีรี-เมืองเพชรบุรี ครังที 31 ประจําปี พ.ศ. 2560  อําเภอเมือง
เพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอเมือง
เพชรบุรี (สํานักงานปลัด)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่นสารเคมี ปุ๋ย ฯลฯ (สํานักงาน
ปลัด)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,632,800 บาท
งบกลาง รวม 7,632,800 บาท
งบกลาง รวม 7,632,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตาม
อัตราทีกฎหมายกําหนด (สํานักงานปลัด)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,218,400 บาท
- เพือจ่ายสําหรับสนับสนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้
สูงอายุ (การสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ) ตามระเบียบกําหนด (กอง
สวัสดิการสังคม)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 950,400 บาท
- เพือจ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้
แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (สงเคราะห์เบียยังชีพความพิการ) ตาม
ระเบียบกําหนด (กองสวัสดิการสังคม)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายสําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้
แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่
ยากจน หรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียง
ตนเองได้ ตามทีหนังสือสังการหรือระเบียบกําหนด (กองสวัสดิการสังคม)

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

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 100,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ           จํานวน  100,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน  ตามระเบียบกําหนด (สํานักงาน
ปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 158,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.) อัตราร้อยละ 1 จากประมาณการรายรับไม่รวมเงินทีมีผู้อุทิศ
ให้และเงินอุดหนุน (สํานักงานปลัด)
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