
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบางโตนด

อําเภอ โพธาราม   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,588,860 บาท

งบบุคลากร รวม 5,998,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ดังนี้ 
  -นายกองคการบริหารสวนตําบล เป็นเงิน 20,400
.-บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 244,800.-บาท
   -รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เป็น
เงิน 11,220.-บาท/คน/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 269,280
.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริการสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกและรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
   - นายกองคการบริหารสวนตําบล เป็นเงิน 1,750
.-บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,000.-บาท
   - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เป็น
เงิน 880.-บาท/คน/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,120.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริการสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ดังนี้
  - นายกองคการบริหารสวนตําบล เป็นเงิน 1,750
.-บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,000.-บาท
  - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เป็น
เงิน 880.-บาท/คน/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,120.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริการสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เป็นเงิน 7,200.-บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 86,400.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริการสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ดังนี้ 
1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 11,220
.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640.-บาท
2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 9,180
.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160.-บาท
3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,200
.-บาท/เดือน จํานวน 10 คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 864,000
.-บาท
4) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,200
.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริการสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,119,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,581,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล , รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล , หัวหน้าสํานักปลัด , นักวิเคราะหนโยบายและแผน , นัก
ทรัพยากรบุคคล และเจ้าพนักงานธุรการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล เป็นเงิน 7,000
.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวน
ตําบล ได้แก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล , รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และหัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 214,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหนง เจ้าพนักงาน
ธุรการ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 999,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
นักทรัพยากรบุคคล , ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน , พนักงานขับรถยนต และพนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหนง ภารโรง และคนงานทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ภารโรง และคนงานทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 1,532,840 บาท
ค่าตอบแทน รวม 344,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ และคณะ
กรรมการเพื่อการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 264,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ผู้บริหาร และลูกจ้างประจํา ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 803,840 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร โดยทําการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร กิจกรรมของอบต. ทางสิ่งพิมพตางๆ หนังสือพิมพ 
วิทยุ ทําเทป วิทยุ และจ้างเหมาทําปายโฆษณา กิจกรรม
ตางๆ ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ หรือหนวย
งานราชการตางๆ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 249,840 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นกิจกรรมในอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน การจ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคาร จ้างซักผ้ามาน ผ้าคลุมตางๆ จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 
คาจ้างเหมาแรงงาน คาเบี้ยประกันภัย และภาษีอากร ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาทรัพยสิน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสินตางๆ ที่มีความจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาที่ดิน จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาที่ดินให้กับวัดบางโตนด อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี (สัญญานานปี) ตามสัญญาเชา
ที่ดิน   พร้อมคาบํารุงวัด และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  สําหรับ
อัตราคาเชาชําระเป็นรายปี โดยปรับเพิ่ม 35% ทุกระยะ 5 ปี ดังนี้
ระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2562-2566) คาเชาปีละ 65,000บาท    
ระยะ 5 ปีที่สอง (พ.ศ. 2567-2571) คาเชาปีละ 87,750บาท    
ระยะ 5 ปีที่สาม (พ.ศ. 2572-2576) คาเชาปีละ 118,463บาท    
ระยะ 5 ปีสุดท้าย (พ.ศ. 2577-2581) คาเชาปีละ 159,926
บาท    
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คารับวารสาร นิตยสาร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ โปสเตอร
ประชาสัมพันธ หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ คาเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือ และข้อบัญญัติตางๆ และเอกสารที่ต้องทําเป็นแผน
พับ หรือรูปเลมตางๆ คาถายเอกสาร ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะ
บุคคล เชน การต้อนรับสวนราชการ นิเทศงาน ตรวจงานหรือผู้มา
ศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน หรือหนวยงานราชการตางๆ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548
คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ เชน คาจัดทํา
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อธง
ชาติ ปายสัญลักษณ ดอกไม้ธูปเทียน พานพุมถวายสักการะ ฯลฯ
 และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม และคาลง
ทะเบียน/สัมมนาตางๆ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจายตาม
ระเบียบกําหนด
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางโตนด
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมในการประชา
สัมพันธ เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมา
รวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีตางๆ เชน คาเอกสาร คา
อาหาร น้ําดื่ม ปายประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1378
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 74
 ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ เชน คาวิทยากร คาเอกสาร คาอาหาร น้ําดื่ม ปาย
ประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบการเลือกตั้งที่มี
ประสิทธิภาพ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาประชาธิปไตย และ
พัฒนาระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ เชน คาวิทยากร คา
ปายโครงการ คาเอกสาร และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด
ทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 4
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในท้องถิ่น เชน คาปายโครงการ คาเอกสาร และคาใช้
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 98
 ลําดับที่ 5
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน ที่อยูในความ
รับผิดชอบของสํานักปลัด ให้ใช้งานได้ตามปกติ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน แบบ
พิมพ กระดาษ ตรายาง แฟมใสเอกสาร ผ้ามาน มูลี่ วัสดุอุปกรณ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการบริหารงานทั่วไป การบริหาร
งานบุคคล กิจการทะเบียน กิจการสภา การเลือกตั้ง การประชา
สัมพันธ ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจาย
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน แปรง ไม้กวาด สบู ผง
ซักฟอก น้ํายาทําความสะอาดพื้น น้ํายาทําความสะอาด
กระจก น้ํายาทําความสะอาดห้องน้ํา ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน อะไหลรถ
ยนต รถจักรยานยนต ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง
ที่ใช้กับรถยนต รถจักรยานยนต และเครื่องยนตตางๆ ในความรับ
ผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบางโตนด 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 
24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7พฤษภาคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึก
ปริ้นเตอร โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 245,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบางโตนด
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย
อากร คาเชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่เข้าประเภทนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านโทรคมนาคม เชน คาบริการ
อินเตอรเน็ต คาเชาพื้นที่เว็ปไซต ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่เข้า
ประเภทนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 57,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 8,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อนกระจก
พร้อมฐาน) จํานวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) บานเลื่อนกระจก
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 2 ชิ้น
3) ฐานรอง
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) จํานวน 2 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้ทําน้ําร้อน น้ําเย็น แบบตั้งพื้น จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบตั้งพื้น จํานวน 1
 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1)มีระบบทําน้ําร้อนและน้ําเย็นสําหรับน้ําดื่ม จํานวน 2 ก็อก
2) มีไฟแสดงสถานะการทํางาน
3) โครงสร้างภายนอกเป็นพลาสติก
4) แรงดันไฟฟา 220 โวลต
5) ความถี่กระแสไฟฟา 50 เฮิรช
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ถังต้มน้ําไฟฟา ดิจิตอล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ถังต้มน้ําไฟฟา ดิจิตอล ขนาดความจุ 14
 ลิตร จํานวน 1 ถัง
1) ถังต้มน้ําไฟฟาระบบดิจิตอล
2) กําลังไฟ 3,000 วัตต
3) แรงดันไฟฟา 220-240 โวลต
4) ความถี่กระแสไฟฟา 50 เฮิรช
5) ขนาดความจุไมน้อยกวา 14 ลิตร
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง
- มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง รวม 2,487,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,706,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,706,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,043,280 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการ
พัสดุ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจําปี (กองคลัง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกผู้อํานวยการกอง
คลัง อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 459,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหนง เจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (กองคลัง)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าหน้าที่ธุรการ (กองคลัง)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
-ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบลและลูกจ้างประจํา ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพรจัดทําปาย
ประชาสัมพันธตางๆ และคาจ้างอื่นๆ
-ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม และคาลง
ทะเบียน/สัมมนาตางๆ

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
- ตั้งจายจากรายได้

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และ
โปรแกรมระบบภาษี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 6
 หน้าที่ 98 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑ และ
ทรัพยสิน อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง ให้ใช้งานได้
ตามปกติ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องใช้สํานักงานที่ใช้ปฏิบัติงาน
ตางๆ ที่อยูในความรับปิดชอบของกองคลัง เชนเครื่องเขียน แบบ
พิมพ กระดาษ ตรายาง แฟมใสเอกสารวัสดุอุปกรณและอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนน้ํามันเครื่อง
ที่ใช้กับรถยนต ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7พฤษภาคม 2563
ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึก
ปริ้นเตอร โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 11,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
(28หน้า/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เครื่องพิมพเลอเซอร หรือ LED ขาวดํา (18หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามาถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 742,360 บาท

งบบุคลากร รวม 162,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 162,360 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 158,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม  เทศกาลสงกรานต และ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาอาหาร น้ําดื่ม ปายประชาสัมพันธ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยตางๆ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปองกันและบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ 
เชน การปองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัย ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํา
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 และหนังสือที่เกี่ยวข้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 76 ลําดับ
ที่ 6
-ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้อง
ต้น เชน คาวิทยากร คาปายโครงการ คาเอกสาร และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลบางโตนด

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลบางโตนด เชน
คาวิทยากร คาปายโครงการ คาเอกสาร คาอาหารและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพ
ติด เชน คาวิทยากร คาอาหาร น้ําดื่ม คาปายโครงการ คา
เอกสาร และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5
/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463
 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 76
 ลําดับที่ 7
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน ที่อยูในความ
รับผิดชอบของสํานักปลัด ให้ใช้งานได้ตามปกติ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน
อะไหลรถยนต รถจักรยานยนต ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง
ที่ใช้กับรถยนต รถจักรยานยนต และเครื่องยนตตางๆ ในความรับ
ผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบางโตนด 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7พฤษภาคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังเคมีดับเพลิง
คาเปลี่ยนถายน้ํายาเคมีดับเพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เป็น
เจ้าภาพรวมของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ตามประกาศกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑวิธี
การปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่
11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ
.2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 100
 ลําดับที่ 1
-ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสัตวป่าคุ้มครอง(ลิงแสม) จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกเขตห้ามลาสัตวป่าพันท้าย
นรสิงห เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการดักจับ ทําหมัน ตรวจ
สุขภาพ ขนย้ายลิงแสม รวมทั้งควบคุมหรือปองกันมิให้เกิดปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 มาตรา 85 (9) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ
.2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 2
-ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 768,140 บาท

งบบุคลากร รวม 548,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 548,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 342,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัด กองการ
ศึกษา พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ตําแหนง ผู้อํานวยการ
กองการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 157,920 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้า
หน้าที่ธุรการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 168,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองการศึกษา
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพรโดยการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพรกิจกรรมของ อบต.ทางสิ่งพิมพตางๆ หนังสือพิมพ
วิทยุ และจ้างเหมาทําปายโฆษณากิจกรรมตางๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อําเภอ หรือ หนวยงานราชการตางๆ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ โปสเตอร
ประชาสัมพันธ หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ คาเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ และเอกสารที่ต้องทําเป็นแผนพับ หรือรูปเลม
ตางๆ คาถายเอกสาร ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม และคาลง
ทะเบียน/สัมมนาตางๆ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน ที่อยูในความ
รับผิดชอบของกองการศึกษาให้ใช้งานได้ตามปกติ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 9/9/2563  09:37:22 หน้า : 33/79



ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน
แบบพิมพ กระดาษ ตรายาง แฟมใสเอกสาร ผ้ามาน มูลี่ วัสดุ
อุปกรณอื่นๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณถายภาพ
ตางๆ เชน แบตเตอรี่ หนวยความจําเป็น (เมมโมรี่การด) และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุโฆษณาและเผยแพร
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึก
ปริ้นเตอร โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 51,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) เก้าอี้แบบมีล้อหมุน
2) ปรับระดับได้
3) มีที่พักแขน
4) มีพนักพิง
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความใจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา
1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
จํานวน 3 เครื่อง
- มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,911,660 บาท
งบบุคลากร รวม 653,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 653,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 303,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก พนักงานสวนตําบล สังกัดกองการ
ศึกษา พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ตําแหนง ครู พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงประจําปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินวิทยฐานะและสวัสดิการสําหรับข้าราชการ
ครูฯ จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 282,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 1,458,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองการศึกษา
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 796,900 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นกิจกรรมในอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน การจ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคาร จ้างซักผ้ามาน ผ้าคลุมตางๆ จ้างเหมาดูดปฏิกูล
คาจ้างเหมาแรงงาน คาจ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตและอื่นๆ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรับรองผู้มาตรวจเยี่ยม การประชุมผู้
ปกครอง  ประชุมคณะกรรมการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลบางโตนด ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม และคาลง
ทะเบียน/สัมมนาตางๆ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจายตามระเบียบกําหนด
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาจ้างเหมาเวที คาของขวัญ คาของรางวัล คาจ้างเครื่อง
เสียง คาปาย คาอาหารวาง/น้ําดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 85 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมฯ พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้าที่ 78 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการศิลปะภาคฤดูร้อน เชนคาจ้าง
เหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมฯ พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77
 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 9/9/2563  09:37:22 หน้า : 40/79



โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 33,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด) ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ําตกและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบางโตนด ดังนี้
1. คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
2. คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3. คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
4. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 2592 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดซื้อวัสดุ
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 119,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก คาจัดการเรียนการ
สอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
น้ําตก และศูนยพัฒนาเด้กเล็กบางโตนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 2592 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 343,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
น้ําตก และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางโตนด อัตรามื้อละ 20 บาท
ตอคน จํานวน 245 วัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 2592 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการอบรมสัมมนา"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นฯ

จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับการ
โครงการฯ ประกอบด้วย คาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเอกสารและวัสดุใน
การอบรม และอื่นๆ
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 581,600 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านน้ําตก และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางโตนด 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 561,600 บาท

1) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 145,600 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน้ําตก และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางโตนด จํานวน 260 วัน 
หมายเหตุ ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 416,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกโรงเรียนวัด
สมถะ และโรงเรียนวัดศรีประชุมชน จํานวน 260 วัน 
หมายเหตุ ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือฯ ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19
 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2592 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลบางโตนด
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านโทรคมนาคม เชน คาบริการ
อินเตอรเน็ต  และคาใช้จายอื่นที่เข้าประเภทนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แกโรงเรียนวัดศรีประชุมชน จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดศรีประชุมชนเป็นคาอาการกลางวันให้นักเรียน จํานวน 200
 วัน
ทั้งนี้จะเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลว. 24 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
 ลว. 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 19
 หน้า 83
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แกโรงเรียนวัดสมถะ จํานวน 440,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดสมถะ เป็นคาอาการกลางวันให้นักเรียน จํานวน 200 วัน
ทั้งนี้จะเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลว. 24 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
 ลว. 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 18
 หน้า 83
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 580,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลสุนัขและแมว จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัข/แมว
ทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของ จากการสํารวจขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สงหลักฐานการสํารวจให้กรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ตัวละ 3 บาท โดยทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือที่เกี่ยวข้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและลดการแพรโรคเอดส และโรคติดตออื่นๆ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปองกันและลดการแพรโรค
เอดส และโรคติดตออื่นๆ เชน การปองกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้แก คาอาหาร อาหารวาง น้ํา
ดื่ม คาตอบ แทนวิทยากร คาวัสดุ คาปาย และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลง
วันที่ 9 เมษายน 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 92
 ลําดับที่ 2
-ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการรณรงคปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค
ปองกันโรคไข้เลือดออก เชน คาจัดซื้อสารเคมีกําจัดยุงลาย
คาปาย และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 93
 ลําดับที่ 3
-ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการรณรงคและปองกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงคและปองกันโรคพิษสุนัข
บ้า เชน คาปายประชาสัมพันธ คาวัคซีน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และหนังสือที่เกี่ยวข้องตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 92
 ลําดับที่ 1
-ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาสํารวจจํานวนสุนัขและ
แมว คาวัคซีน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือที่เกี่ยวข้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 93
 ลําดับที่ 4
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน ที่อยูในความ
รับผิดชอบของงานบริการสาธารณสุขฯ ให้ใช้งานได้ตามปกติ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สําลี
และผ้าพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล หน้ากากอนามัย เคมี
ภันฑ น้ํายาตางๆ ถุงมือ และอื่นๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
สาธารณสุข
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐาน 
(อสม.)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอุดหนุนสําหรับ
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐาน (อสม.) โดยจายให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจําหมูบ้าน หมูที่ 1-6 หมู
ละ 5,000.-บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนฯ พ.ศ
. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563
-หนังสือฯ ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
-หนังสือฯ ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 94
 ลําดับที่ 8
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
โดยอุดหนุนให้กับชุมชน/หมูบ้าน หมูละ 20,000บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนฯ พ
.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563
- หนังสือที่เกี่ยวข้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 93
 ลําดับที่ 5
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,170,200 บาท

งบบุคลากร รวม 935,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 935,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 705,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
สวัสดิการ พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ตําแหนง ผู้อํานวย
การกองสวัสดิการสังคม และนักพัฒนาชุมชน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจ
จายได้ พ.ศ. 2559 
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินประจํา ตําแหนงผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจ
จายได้ พ.ศ. 2559 
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 188,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจ
จายได้ พ.ศ. 2559 
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 227,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
-ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 32,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบลตําแหนงตางๆ ของสังกัดกองสวัสดิการสังคม
-ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 9/9/2563  09:37:22 หน้า : 50/79



ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณา และเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร โดยทําการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพรกิจกรรมของ อบต.ทางสิ่งพิมพตางๆ หนังสือ
พิมพ วิทยุ ทําเทปวิทยุ และจ้างเหมาทําปายประชาสัมพันธ
ตางๆ ตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด อําเภอ หรือหนวยงานตางๆ
-ตั้งจายจากเงินรายได้

คารับวารสาร นิตยสาร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ โปสเตอร
ประชาสัมพันธ หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ คาเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือ เข้าเลมตางๆ และเอกสารที่ต้องทําแผนพับ หรือรูป
เลมตางๆ คาถายเอกสาร ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม และคาลง
ทะเบียน/สัมมนาตางๆ

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของสังกัดกองสวัสดิการสังคม
-ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
-ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุ เครื่องใช้สํานักงานที่ใช้ปฏิบัติงานตางๆ ที่อยู
ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เชน เครื่องเขียน
แบบพิมพ กระดาษ ตรายาง แฟมใสเอกสารและวัสดุอุปกรณ
อื่นๆ 
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
-ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดีสก หมึก
ปริ้นเตอร โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
-ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 8,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 8,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อนกระจก
พร้อมฐาน) จํานวน 2 ตู้ พร้อมฐานโดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้
1) บานเลื่อนกระจก
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 2 ชิ้น
3) ฐานรอง
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,341,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,429,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,429,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 714,060 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองชาง และตําแหนงนายชางโยธา พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงประจําปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆและเงินคาครองชีพของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง นายชางโยธา
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวน
ตําบล ได้แก ผู้อํานวยการกองชาง อัตราเงินเดือน 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 9/9/2563  09:37:22 หน้า : 54/79



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 633,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
นายชางไฟฟา ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ชวยนายชางโยธา และ
พนักงานทั่วไป ตําแหนงพนักงานขับรถกระเช้า
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนายชางไฟฟา ผู้ชวยเจ้า
พนักงานธุรการ ผู้ชวยนายชางดยธา และพนักงานทั่วไป ตําแหนง
พนักงานขับรถกระเช้า
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 897,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ผู้บริหาร และลูกจ้างประจํา ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 479,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพรโดยการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพรกิจกรรมของ อบต.ทางสิ่งพิมพตางๆ หนังสือ
พิมพ วิทยุ และจ้างเหมาทําปายโฆษณากิจกรรม
ตางๆ ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ หรือ หนวย
งานราชการตางๆ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นกิจกรรมในอํานาจ
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางโตนด และอยูในความรับ
ผิดชอบของกองชาง
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาจ้างเหมาแรงงาน จํานวน 290,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาแรงงาน
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาทรัพยสิน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสินตางๆ ที่มีความจําเป็นต้องใช้ในการ
ปกิบัติงาน เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ โปสเตอร
ประชาสัมพันธ หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ คาเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติตางๆ และเอกสารที่ต้องทําเป็นแผน
พับ หรือรูปเลมตางๆ คาถายเอกสาร ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม และคาลง
ทะเบียน/สัมมนาตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนา ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจายตามระเบียบกําหนด
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆที่อยูใน
ความรับผิดชอบของกองชาง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน แบบ
พิมพ กระดาษ ตรายาง แฟมใสเอกสาร ผ้ามาน มูลี่ วัสดุอุปกรณ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตางๆ ของกองชาง ตลอดจนรายจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นต้องจาย
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟา และวิทยุของกองชางและในสวนที่อยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบาง
โตนด เชน หลอดไฟ สายไฟฟา ฟิวส สวิตซไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา อุปกรณไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ ตามที่องคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของกองชาง เชน ไม้กวาด เขง มีด แปรง ถ้วย
ชาม จาน ช้อน ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 9/9/2563  09:37:22 หน้า : 58/79



วัสดุกอสร้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างสําหรับใช้ในกิจการซึ่งอยูในความรับ
ผิดชอบของกองชาง เชน สี ไม้ ทราย ปูนซีเมนต เป็นต้น วัสดุ
สําหรับบํารุงรักษาถนน คูคลองสาธารณะ เชน หินคลุก
หินเกล็ด ยางแอสฟัลท ทอ และอุปกรณ อื่นๆ ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน อะไหลรถ
ยนต รถจักรยานยนต ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันเครื่อง ที่ใช้กับ
รถยนต รถจักรยานยนต และเครื่องยนตตางๆ ที่อยูในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบลบางโตนด
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลงวันที่ 7พฤษภาคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณถายภาพ
ตางๆ เชน ถาน แบตเตอรี่ หนวยเก็บความจํา(เมนโมรี่การด) และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุโฆษณาและเผยแพร
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึก
ปริ้นเตอร โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ ประเภท ใบมีดตัดหญ้า ใบเลื่อยตัด
เหล็ก โซเลื่อยไม้ น็อต ฯลฯ และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ซอมบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

ล้อวัดระยะทาง จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล จํานวน 1
 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน
- ตัวเลขแสดงผล 5 หลัก 10 cm. - 9,999 m.
- เส้นผาศูนยกลางวงล้อ 318.50 mm.
- ความสูงดดยรวม 116 cm. พับครึ่ง 60 cm.
- ปุ่มกดตั้งระยะมี 2 จุด
- ขาตั้งล้อวัดระยะผลิตจากเหล็กคุณภาพ
- จุด,ตําแหนงวัดระยะผลิตจากพลาสติกไฟเบอร
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,486,100 บาท
งบลงทุน รวม 3,486,100 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,486,100 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมูบ้านสาย
คลองบางสองร้อย หมูที่ 1

จํานวน 1,080,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู
บ้าน สายคลองบางสองร้อย หมูที่ 1 บ้านน้ําตก ขนาดความ
กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 620 เมตร ความหนา 0.15
 เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 1,860 ตารางเมตร ไหล
ทางลงหินคลุกอัดแนน 0.00-0.50 เมตร ตามแบบที่องคการ
บริหารสวนตําบลบางโตนดกําหนด พร้อมปายประชาสัมพันธ
โครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 50 ลําดับ
ที่ 8 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562 หน้า 3 ลําดับที่ 1
-ตั้งจายจากเงินรายได้ 44,460.-บาท
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 1,036,040.-บาท

โครงการกอสร้างถนนลูกรังสายปากชุก-คลองบางสองร้อย หมูที่ 2 จํานวน 114,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลูกรัง สายปากชุก-คลองบางสอง
ร้อย หมูที่ 2 บ้านหัวกรวด ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความ
ยาว 468 เมตร บดอัดแนนหนา 0.20 เมตร ตามแบบที่องคการ
บริหารสวนตําบลบางโตนดกําหนด พร้อมปายประชาสัมพันธ
โครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 52 ลําดับ
ที่ 12
-ตั้งจายจากเงินรายได้  
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โครงการขยายเขตประปาหมูที่ 4 - หมูที่ 3 จํานวน 1,287,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาขยายเขตประปาหมูบ้าน หมูที่ 4 และ หมูที่ 3
 โดยการขุดฝังทอ PVC’ ขนาด 2 นิ้ว , 3 นิ้ว ชั้น 8.5
 มิลลิเมตร รวมระยะทาง 7,365 เมตร ตามแบบที่องคการบริหาร
สวนตําบลบางโตนดกําหนด พร้อมปายประชาสัมพันธโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 59 ลําดับ
ที่ 35
-ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสายคลองเก้า หมูที่ 6 จํานวน 642,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟาสองสวาง สายคลองเก้า หมูที่ 6 บ้าน
สมถะ เสาสูง 9.00 เมตร จํานวน 14 ต้น หม้อแปลง 30 KVA และ
มิเตอรไฟฟา ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบางโตนด
กําหนด พร้อมปายประชาสัมพันธโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 65 ลําดับ
ที่ 52 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า
บ้านนายนาค วงคยะรา หมูที่ 5

จํานวน 111,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน้าบ้านนายนาค วงคยะรา หมูที่ 5 บ้านธรรมเสน
ใหม ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 34 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 204 ตาราง
เมตร ไหลทางลงหินคลุกอัดแนน 0.00-0.50 เมตร ตามแบบที่
องคการบริหารสวนตําบลบางโตนดกําหนด พร้อมปายประชา
สัมพันธโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2562 หน้า 6 ลําดับที่ 16 
-ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงถนน ลงลูกรัง หินคลุก บํารุงรักษาทอระบายน้ํา รางระบาย
น้ํา

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได้
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างสํารวจ คาจ้างออกแบบ คาจ้างควบคุมงานที่
จายให้แกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
กอสร้างตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบางโตนด
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,107,160 บาท
งบบุคลากร รวม 266,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 266,160 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 230,160 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุก
ขยะ และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 841,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 611,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอยภายในเขตตําบลบาง
โตนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
-ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาจ้างเหมาแรงงาน จํานวน 161,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาแรงงานพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
-ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ  ที่อยูใน
ความรับผิดชอบในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ถังขยะ ถุงมือ
ผ้า ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก ไม้กวาด ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลงวันที่ 7พฤษภาคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.6/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526
 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้า 73
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บทบาทสตรี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร อาหาร
วาง น้ําดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการจัดกิจกรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ลําดับที่ 5 หน้า 87
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตําบล
บางโตนด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมผู้
สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
อาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.6/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526
 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ลําดับที่ 4 หน้า 86
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกกลุมสตรีและประชาชนทั่วไป จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแก
กลุมสตรีและประชาชนทั่วไป โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
อาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.6/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526
 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ลําดับที่ 2 หน้า 86
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมสภาเด็กและ
เยาวชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร อาหารวาง
น้ําดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ในการจัดกิจกรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่) พ.ศ.2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676
 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัมนาท้องถิ่น(2561-2565) ลําดับที่ 6 หน้า 87 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดแหเทียนพรรษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการถวายเทียน
พรรษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงเสริมนักกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
 หน้า 85
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการกิจกรรม
ประเพณีวันสงกราต เชน ค้าจ้างเหมาเวที คาของขวัญ คาของ
รางวัล คาจ้างเครื่องเสียง คาปาย คาอาหารวาง/น้ําดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงเสริมนักกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3
 หน้า 85
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน  "ทองเที่ยว
ราชบุรี ของดีเมืองโอง ปี 2561-2564

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นการสนับสนุนโครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและการจัดงาน "ทองเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอง
ปี 2561-2564 "
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที2่) พ.ศ.2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 3616
ลว. 24 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1791
ลว. 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 23
 หน้า 84
- ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดูแล บํารุงรักษา ป่าไม้ชุมชน
ขุดลอกแหลงน้ําคูคลองเพื่อการเกษตร อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชน กําจัดวัชพืช และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือฯ ดวนที่สุด มท 0891.4/ว 164 
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการท้องถิ่นรักษโลก จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการท้องถิ่นรักษโลก เชน คาน้ํา
ดื่ม คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมปองกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 คาปาย และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0624/ว 7552 ลง
วันที่ 13 ธันวาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 0503 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533 ลง
วันที่ 27 มกราคม 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 0924 ลง
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 72
 ลําดับที่ 5
-ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุพืช ปุย ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,176,000 บาท

งบกลาง รวม 11,176,000 บาท
งบกลาง รวม 11,176,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 151,000 บาท

-เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างใน
อัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
-ตั้งจายจากเงินรายได้  135,000.-บาท
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  16,000.-บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน กรณีลูกจ้างประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายเนื่องจากการทํางานให้แกนาย
จ้าง หรือสูญหาย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
-ตั้งจายจากเงินรายได้
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในตําบลบาง
โตนด
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- ปรากฏตามแผนพัมนาท้องถิ่น(2561-2565) ลําดับที่ 2 หน้า 91
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,700,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ให้กับคนพิการในตําบลบาง
โตนด
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- ปรากฏตามแผนพัมนาท้องถิ่น(2561-2565) ลําดับที่ 3 หน้า 91
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้กับผู้ป่วยโรคเอดสใน
ตําบลบางโตนด
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- ปรากฏตามแผนพัมนาท้องถิ่น(2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้า 91
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็นเรงดวนที่มีเหตุ
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการปองกันและยับยั้งกอนเกิด
สาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
ได้ เชน การปองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน และโรคติดตอ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- หนังสือที่เกี่ยวข้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลบาง
โตนด

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลบางโตนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 1
-ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 195,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการราย
รับ (ไมรวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงิน
บริจาค และเงินอุดหนุน
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ ว 1212
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2562
-ตั้งจายจากเงินรายได้
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