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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบางโตนด
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางโตนด

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบางโตนด จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบางโตนดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบางโตนด จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 53,787,041.31 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 42,267,993.62 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 17,582,950.68 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 7 โครงการ รวม 
991,675.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 430,200.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 34,970,627.07 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 50,398.05 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 301,619.30 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 206,098.03 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 18,500.34 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 3,460.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,246,538.03 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 16,144,013.32 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 37,464.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 27,763,484.17 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 11,117,068.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,221,281.60 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,387,410.57 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,349,524.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 688,200.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 37,464.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,567,158.39 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางโตนด
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 50,398.05 60,000.00 230,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

301,619.30 372,000.00 358,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 206,098.03 305,000.00 305,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 18,500.34 30,000.00 10,000.00

หมวดรายได้จากทุน 3,460.00 5,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 580,075.72 772,000.00 908,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,246,538.03 18,228,000.00 18,092,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,246,538.03 18,228,000.00 18,092,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 16,144,013.32 16,000,000.00 16,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,144,013.32 16,000,000.00 16,000,000.00

รวม 34,970,627.07 35,000,000.00 35,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางโตนด
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,117,068.00 11,924,500.00 11,655,500.00

งบบุคลากร 10,221,281.60 12,438,200.00 12,436,500.00

งบดําเนินงาน 4,387,410.57 6,564,300.00 7,760,000.00

งบลงทุน 1,349,524.00 2,935,000.00 1,798,000.00

งบเงินอุดหนุน 688,200.00 1,138,000.00 1,350,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 27,763,484.17 35,000,000.00 35,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบางโตนด

อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลบางโตนด
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,114,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 915,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,274,700

แผนงานสาธารณสุข 665,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 630,500

แผนงานเคหะและชุมชน 1,194,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 690,100

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 130,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,615,300

แผนงานการเกษตร 115,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,655,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลบางโตนด
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,655,500 11,655,500
    งบกลาง 11,655,500 11,655,500

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,651,000 393,200 1,869,000 194,700 7,107,900
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,361,520 0 0 0 1,361,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,289,480 393,200 1,869,000 194,700 5,746,380

งบดําเนินงาน 1,254,000 20,000 623,000 10,000 1,907,000
    คาตอบแทน 330,000 0 83,000 10,000 423,000

    คาใช้สอย 499,000 20,000 410,000 0 929,000

    คาวัสดุ 180,000 0 130,000 0 310,000

    คาสาธารณูปโภค 245,000 0 0 0 245,000

งบลงทุน 100,000 0 0 0 100,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 100,000 0 0 0 100,000

รวม 6,005,000 413,200 2,492,000 204,700 9,114,900

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 300,000 300,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 300,000 300,000

งบดําเนินงาน 395,000 395,000
    คาใช้สอย 245,000 245,000

    คาวัสดุ 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 220,000 220,000
    เงินอุดหนุน 220,000 220,000

รวม 915,000 915,000

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 949,200 673,000 1,622,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 949,200 673,000 1,622,200

งบดําเนินงาน 203,500 1,329,000 1,532,500
    คาตอบแทน 128,000 15,000 143,000

    คาใช้สอย 38,500 752,900 791,400

    คาวัสดุ 37,000 509,100 546,100

    คาสาธารณูปโภค 0 52,000 52,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,120,000 1,120,000
    เงินอุดหนุน 0 1,120,000 1,120,000

รวม 1,152,700 3,122,000 4,274,700

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 355,000 0 355,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 355,000 0 355,000

งบดําเนินงาน 0 310,000 310,000
    คาใช้สอย 0 260,000 260,000

    คาวัสดุ 0 50,000 50,000

รวม 355,000 310,000 665,000

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 438,000 438,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 438,000 438,000

งบดําเนินงาน 185,000 185,000
    คาตอบแทน 70,000 70,000

    คาใช้สอย 75,000 75,000

    คาวัสดุ 40,000 40,000

งบลงทุน 7,500 7,500
    คาครุภัณฑ 7,500 7,500

รวม 630,500 630,500

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 569,000 569,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 569,000 569,000

งบดําเนินงาน 625,000 625,000
    คาใช้สอย 450,000 450,000

    คาวัสดุ 175,000 175,000

รวม 1,194,000 1,194,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 549,100 549,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 549,100 549,100

งบดําเนินงาน 141,000 141,000
    คาตอบแทน 51,000 51,000

    คาใช้สอย 90,000 90,000

รวม 690,100 690,100

หน้า : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 20,000 120,000
    คาใช้สอย 100,000 20,000 120,000

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000
    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

รวม 100,000 30,000 130,000

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 974,900 520,400 1,495,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 974,900 520,400 1,495,300

งบดําเนินงาน 1,681,500 748,000 2,429,500
    คาตอบแทน 104,000 0 104,000

    คาใช้สอย 1,342,500 588,000 1,930,500

    คาวัสดุ 235,000 160,000 395,000

งบลงทุน 31,500 1,659,000 1,690,500
    คาครุภัณฑ 31,500 0 31,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 1,659,000 1,659,000

รวม 2,687,900 2,927,400 5,615,300

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 115,000 115,000
    คาใช้สอย 110,000 110,000

    คาวัสดุ 5,000 5,000

รวม 115,000 115,000

หน้า : 10/10



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,114,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 915,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,274,700

แผนงานสาธารณสุข 665,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 630,500

แผนงานเคหะและชุมชน 1,194,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 690,100

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 130,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,615,300

แผนงานการเกษตร 115,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,655,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อ
บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลบางโตนด และโดยอนุมัติของนายอําเภอ
โพธาราม

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลบางโตนด
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางโตนด
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุงทองที่ 4,492.00 121.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 14,446.52 36,452.05 50,000.00 300.00 % 200,000.00
     ภาษีป้าย 3,200.00 13,825.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 22,138.52 50,398.05 60,000.00 230,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,164.00 1,105.80 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 219,560.00 224,010.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 1,959.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 660.00 690.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 25,000.00 -40.00 % 15,000.00

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 80.00 20.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2,564.00 3,727.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,400.00 2,200.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 30,437.00 58,994.50 66,000.00 -9.09 % 60,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

7,100.00 7,600.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,570.00 1,313.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 267,535.00 301,619.30 372,000.00 358,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 286,808.11 203,731.03 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด 2,367.00 2,367.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 289,175.11 206,098.03 305,000.00 305,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 16,000.00 15,500.00 20,000.00 -100.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 116,063.18 3,000.34 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 132,063.18 18,500.34 30,000.00 10,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 2,415.00 3,460.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,415.00 3,460.00 5,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 617,394.36 533,639.64 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,164,434.19 9,115,181.50 9,000,000.00 0.00 % 9,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,653,129.93 2,715,848.01 2,700,000.00 11.11 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 127,577.74 114,391.90 130,000.00 46.15 % 190,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,937,169.24 4,136,824.28 4,200,000.00 -14.29 % 3,600,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 2,663.00 0.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงแร 61,641.04 55,583.34 60,000.00 0.00 % 60,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 34,973.70 22,836.36 35,000.00 14.29 % 40,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,513,284.00 1,552,233.00 1,500,000.00 6.67 % 1,600,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,112,267.20 18,246,538.03 18,228,000.00 18,092,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 15,361,177.00 16,144,013.32 16,000,000.00 0.00 % 16,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 15,361,177.00 16,144,013.32 16,000,000.00 16,000,000.00
รวมทุกหมวด 33,186,771.01 34,970,627.07 35,000,000.00 35,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางโตนด

อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 230,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 10,000 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 358,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 250,000 บาท

- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

- ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการตั้งรับรายการใหม
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท

- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 60,000 บาท

- ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท

- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 305,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,092,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 600,000 บาท

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 190,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,600,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,600,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 16,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,000,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 123,032 83,418 154,000 29.87 % 200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,800 5,800 6,500 0 % 6,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,051,000 8,287,600 9,000,000 0 % 9,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,574,400 1,596,800 1,760,000 -6.53 % 1,645,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

เงินสํารองจาย 208,892.5 629,450 1,260,000 -76.19 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 380,000 0 % 380,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลบางโตนด

100,000 100,000 100,000 0 % 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลบางโตนด
อําเภอโพธาราม    จังหวัดราชบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

175,610 390,000 0 0 % 0

รวมงบกลาง 10,262,734.5 11,117,068 12,684,500 11,655,500
รวมงบกลาง 10,262,734.5 11,117,068 12,684,500 11,655,500
รวมงบกลาง 10,262,734.5 11,117,068 12,684,500 11,655,500

รวมแผนงานงบกลาง 10,262,734.5 11,117,068 12,684,500 11,655,500
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 514,100 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0 0 42,200 -0.19 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 42,200 -0.19 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 115,200 -25 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,108,800 1,108,800 518,900 30.43 % 676,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,195,200 1,195,200 1,232,600 1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,385,709 2,567,220 2,319,000 -3.17 % 2,245,380

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 164,274 168,000 168,000 0 % 168,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 201,660 216,420 229,200 4.93 % 240,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 926,180 961,800 823,700 -37.4 % 515,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 72,000 66,000 72,000 -50 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,833,823 4,063,440 3,695,900 3,289,480
รวมงบบุคลากร 5,029,023 5,258,640 4,928,500 4,651,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

58,900 60,950 350,000 -42.86 % 200,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 5,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเชาบ้าน 196,800 198,080 132,000 -24.24 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 271,200 272,930 527,000 330,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 11,450 5,050 20,000 0 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 151,293.22 38,028.34 125,000 -60 % 50,000

คาเชาทรัพย์สิน 20,000 22,000 24,000 0 % 24,000

คาเชาที่ดิน 0 65,000 85,000 -23.53 % 65,000

คารับวารสาร นิตยสาร 3,530 969 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 17,332 6,000 30,000 -33.33 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 200,000 -75 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คา
ธรรมเนียม และคาลงทะเบียน/สัมมนา
ตางๆ

28,343 34,920 0 0 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 250,000 -80 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 30,000 66.67 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:49 หน้า : 4/41



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 8,890 0 20,000 150 % 50,000

โครงการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนา
ระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ

9,740 5,140 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในท้องถิ่น

0 540 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 51,083.19 58,224.8 100,000 -40 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 301,661.41 235,872.14 894,000 499,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,742 17,837 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,720 6,795 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 34,824.6 37,055.55 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,800 4,800 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 71,086.6 66,487.55 140,000 180,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 253,191.55 266,928.47 315,000 -36.51 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,489 10,230 12,000 0 % 12,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,370.67 1,325.73 10,000 -70 % 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,503 4,349 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 22,260 19,260 25,000 -40 % 15,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 284,814.22 302,093.2 372,000 245,000
รวมงบดําเนินงาน 928,762.23 877,382.89 1,933,000 1,254,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0 0 107,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 10,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 16,000 8,600 4,500 -100 % 0

ตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) 5,500 11,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 77,400 -100 % 0

พัดลมติดผนัง 0 6,360 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้ทําน้ําร้อน น้ําเย็น แบบตั้งพื้น 0 5,564 0 0 % 0

ถังต้มน้ําไฟฟ้า ดิจิตอล 0 9,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 16,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 31,500 59,924 188,900 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างป้ายที่ทําการ 0 0 0 100 % 100,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานโดยการ
ติดตั้งประตู หน้าตางกระจก

0 164,800 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 164,800 0 100,000
รวมงบลงทุน 31,500 224,724 188,900 100,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,989,285.23 6,360,746.89 7,050,400 6,005,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 416,200 -53.22 % 194,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 191,000 3.93 % 198,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 607,200 393,200
รวมงบบุคลากร 0 0 607,200 393,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 60,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 70,000 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 677,200 413,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 977,400 1,033,380 1,110,200 4.04 % 1,155,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 432,720 455,280 480,400 5.95 % 509,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 131,520 136,800 145,300 3.92 % 151,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 22,620 21,600 -44.44 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,607,640 1,690,080 1,799,500 1,869,000
รวมงบบุคลากร 1,607,640 1,690,080 1,799,500 1,869,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 42,000 47,500 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 35,000 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 63,650 65,150 83,000 83,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจ้างเหมาบริการ 54,392 1,080 40,000 400 % 200,000

คาจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
โปรแกรมระบบภาษี

0 0 0 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คา
ธรรมเนียม และคาลงทะเบียน/สัมมนา
ตางๆ

2,000 52,164 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 38,000 -21.05 % 30,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 0 0 8,200 -100 % 0

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 0 497,550 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,743.9 36,818.5 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 72,135.9 587,612.5 166,200 410,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,513.45 37,378.9 33,000 21.21 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 25,279.65 25,206.9 37,000 35.14 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,000 21,900 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 81,793.1 84,485.8 110,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 217,579 737,248.3 359,200 623,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0 0 5,800 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 16,000 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 0 0 4,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) 0 0 5,900 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 10,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน หน้ากระจก 5,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0 0 43,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

21,900 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 7,500 0 0 0 % 0

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

0 8,700 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลอเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที)

0 2,600 10,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ 2,500 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 63,400 11,300 93,700 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:49 หน้า : 11/41



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบลงทุน 63,400 11,300 93,700 0
รวมงานบริหารงานคลัง 1,888,619 2,438,628.3 2,252,400 2,492,000

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 254,100 -23.38 % 194,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 254,100 194,700
รวมงบบุคลากร 0 0 254,100 194,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 254,100 204,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,877,904.23 8,799,375.19 10,234,100 9,114,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 152,100 161,880 171,600 67.83 % 288,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 7,320 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 161,880 171,600 300,000
รวมงบบุคลากร 159,420 161,880 171,600 300,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาล

2,592 4,050 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย
ตางๆ

203,279.6 42,183 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลบาง
โตนด

0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนองค์การ
บริหารสวนตําบลบางโตนด

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 48,127.4 27,563.2 60,000 -25 % 45,000

รวมค่าใช้สอย 253,999 73,796.2 210,000 245,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,056 16,158 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 9,750 0 10,000 400 % 50,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 19,806 16,158 50,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 273,805 89,954.2 260,000 395,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมูที่ 5 0 0 410,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 410,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 410,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 220,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 453,225 271,834.2 861,600 915,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 453,225 271,834.2 861,600 915,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 311,580 333,060 363,000 101.98 % 733,200

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 151,260 157,920 167,500 3.88 % 174,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 8,160 1,500 1,500 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 513,000 534,480 574,000 949,200
รวมงบบุคลากร 513,000 534,480 574,000 949,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 46,000 32,000 48,000 125 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 47,400 36,450 68,000 128,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 600 750 2,500 0 % 2,500

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 6,000 0 % 6,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คา
ธรรมเนียม และคาลงทะเบียน/สัมมนา
ตางๆ

11,000 6,351 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 50 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,600 3,200 7,000 114.29 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 13,200 10,301 25,500 38,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,236 13,626 20,000 -25 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -60 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,000 4,400 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 23,236 18,026 40,000 37,000
รวมงบดําเนินงาน 83,836 64,777 133,500 203,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 8,300 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 0 0 9,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 33,800 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 6,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 49,000 9,600 0
รวมงบลงทุน 0 49,000 9,600 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 596,836 648,257 717,100 1,152,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 282,120 295,500 320,700 4.15 % 334,000

เงินวิทยฐานะ 17,500 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 255,631 253,654.45 242,000 2.89 % 249,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 23,780 24,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 579,031 615,154.45 652,700 673,000
รวมงบบุคลากร 579,031 615,154.45 652,700 673,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 6,239 5,954 20,000 15,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,500 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 160,800 135,600 200,000 -25 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 700 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 6,000 150 % 15,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คา
ธรรมเนียม และคาลงทะเบียน/สัมมนา
ตางๆ

1,881 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 300 % 40,000

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 1,650 0 20,000 -75 % 5,000

โครงการศิลปะพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน 10,778 10,640 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดซื้อวัสดุการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

113,900 90,900 0 100 % 84,900

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 38,420 39,550 501,500 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอน 4 
รายการ)

0 0 0 100 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

327,020 264,280 0 100 % 343,000

โครงการอบรมสัมมนา"การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ปฐมวัยขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นฯ

0 0 11,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 654,449 541,670 804,000 752,900
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,079 0 508,800 -3.87 % 489,100

คาอาหารเสริม (นม) 422,803.26 430,582.44 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 431,882.26 430,582.44 523,800 509,100
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 29,743.36 17,324.25 40,000 5 % 42,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 2,608.13 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 29,743.36 19,932.38 55,000 52,000
รวมงบดําเนินงาน 1,122,313.62 998,138.82 1,402,800 1,329,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานแบบเหล็กพร้อมกระจก 4 ฟุต 0 0 6,500 -100 % 0

โต๊ะทํางานแบบเหล็กพร้อมกระจก 5 ฟุต 0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะอนุบาลพลาสติกPPE พร้อมเก้าอี้ 0 0 35,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 49,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 49,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน(สพฐ.) 0 0 0 100 % 1,120,000

อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แกโรงเรียนวัด
ศรีประชุมชน

273,500 286,000 315,000 -100 % 0

อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แกโรงเรียนวัด
สมถะ

357,120 382,200 483,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 630,620 668,200 798,000 1,120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 630,620 668,200 798,000 1,120,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,331,964.62 2,281,493.27 2,902,500 3,122,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานการศึกษา 2,928,800.62 2,929,750.27 3,619,600 4,274,700
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 0 355,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลสุนัขและแมว 0 7,416 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดการแพรโรคเอดส์ 
และโรคติดตออื่นๆ

14,553 9,955 65,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 181,744 186,585.4 200,000 -25 % 150,000

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 59,042 53,289 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

8,184 49,980 100,000 -50 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 5,000 300 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 263,523 307,225.4 390,000 260,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 92,820 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 92,820 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 263,523 400,045.4 440,000 310,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 120,000 0 120,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 120,000 0 120,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 120,000 0 120,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 383,523 400,045.4 560,000 310,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 383,523 400,045.4 560,000 665,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 630,960 544,160 193,600 104.55 % 396,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 28,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 178,560 185,760 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 851,520 757,920 235,600 438,000
รวมงบบุคลากร 851,520 757,920 235,600 438,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 80,000 68,000 72,000 -16.67 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 3,000 233.33 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 100,800 82,000 75,000 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

คาโฆษณา และเผยแพร 3,267 6,447.7 10,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 50 % 15,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คา
ธรรมเนียม และคาลงทะเบียน/สัมมนา
ตางๆ

6,196 10,748 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,000 2,500 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 10,463 19,695.7 50,000 75,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,201 2,976 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,200 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 10,401 2,976 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 121,664 104,671.7 165,000 185,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 0 8,200 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 0 0 4,500 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก 0 0 0 100 % 7,500
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สําหรับสํานักงาน 16,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

1,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 17,400 8,200 4,500 7,500
รวมงบลงทุน 17,400 8,200 4,500 7,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 990,584 870,791.7 405,100 630,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 990,584 870,791.7 405,100 630,500

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 385,980 406,020 429,300 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 610,765 525,227.74 146,500 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 19,895 13,719.41 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,058,640 986,967.15 641,800 0
รวมงบบุคลากร 1,058,640 986,967.15 641,800 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 42,000 31,500 42,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 42,000 31,500 52,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 5,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาแรงงาน 256,500 300,750 445,000 -100 % 0

คาเชาทรัพย์สิน 24,000 24,000 24,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คา
ธรรมเนียม และคาลงทะเบียน/สัมมนา
ตางๆ

4,676 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,360 66,728.01 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 304,536 391,478.01 549,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,598 0 20,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 107,478.25 79,408.5 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,080 0 5,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 25,732 1,067 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 51,605.4 53,592.87 70,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 15,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 7,710 2,860 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 206,203.65 136,928.37 145,000 0
รวมงบดําเนินงาน 552,739.65 559,906.38 746,000 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

ล้อวัดระยะทาง 15,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 15,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,626,379.65 1,546,873.53 1,387,800 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองเก้า หมูที่ 6

360,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสมสวน  สวนแก้ว หมูที่ 3

373,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในหมูบ้านสายคลองบางสองร้อย 
หมูที่ 1

0 790,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง สายเลียบคลอง
ขวางตะวัน หมูที่ 5

358,774.42 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายภายใน
หมูบ้าน บริเวณบ้านนางลออ  ขุนสิน เชื่อม
ตอหมูที่ 4 (บ้านนางชิว)

220,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเท
คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายนาค วงค์
ยะรา หมูที่ 5

0 109,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงถนน ลงลูกรัง หินคลุก บํารุงรักษา
ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา

3,000 147,600 0 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ 0 9,700 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,314,774.42 1,056,300 0 0
รวมงบลงทุน 1,314,774.42 1,056,300 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,314,774.42 1,056,300 0 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 225,360 185,160 237,600 93.18 % 459,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 31,000 36,000 205.56 % 110,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 261,360 216,160 273,600 569,000
รวมงบบุคลากร 261,360 216,160 273,600 569,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย 256,234.5 277,600.5 340,000 2.94 % 350,000

คาจ้างเหมาแรงงาน 137,700 26,100 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 73,979.4 75,847.08 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 467,913.9 379,547.58 490,000 450,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 37,500 40,900 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 96,517.5 106,421.3 145,000 -17.24 % 120,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 134,017.5 147,321.3 195,000 175,000
รวมงบดําเนินงาน 601,931.4 526,868.88 685,000 625,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 863,291.4 743,028.88 958,600 1,194,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,804,445.47 3,346,202.41 2,346,400 1,194,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 328,200 4.91 % 344,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 197,000 3.96 % 204,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 525,200 549,100
รวมงบบุคลากร 0 0 525,200 549,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 51,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 21,840 13,740 25,000 20 % 30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 
คนไร้ที่พึ่ง

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 7,550 4,500 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ตําบลบางโตนด

1,557 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกกลุม
สตรีและประชาชนทั่วไป

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 30,947 18,240 85,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 30,947 18,240 85,000 141,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 30,947 18,240 610,200 690,100
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,947 18,240 610,200 690,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาภายในตําบลบางโตนด 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการจัดแหเทียนพรรษา 225 2,232 5,000 -100 % 0

คาใช้จายจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 0 100 % 15,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:49 หน้า : 34/41



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดแหเทียนพรรษา 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 225 2,232 15,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 225 2,232 15,000 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และการจัดงาน

0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 225 2,232 15,000 30,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 225 2,232 15,000 130,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 297,900 150.69 % 746,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 146,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 15,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 321,900 974,900
รวมงบบุคลากร 0 0 321,900 974,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 133.33 % 84,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 46,000 104,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 5,000 900 % 50,000

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 80,000

คาจ้างเหมาแรงงาน 0 0 0 100 % 468,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 24,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 200 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 200 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 690,500

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000 1,342,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 40,000 275 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 40,000 235,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 101,000 1,681,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 100 % 12,500

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:49 หน้า : 37/41



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0 0 0 100 % 19,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 31,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 31,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 422,900 2,687,900
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 491,600 3.42 % 508,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 503,600 520,400
รวมงบบุคลากร 0 0 503,600 520,400

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาแรงงาน 0 0 40,000 95 % 78,000

คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ 0 0 60,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 50,000 900 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 160,000 588,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 70,000 42.86 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 30,000 100 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 100,000 160,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 260,000 748,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการถมดินบริเวณสระเก็บน้ําอาคาร
เอนกประสงค์ หมูที่ 2

0 0 258,800 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายไพฑูรย์  แก้วรักษ์ หมูที่ 6

0 0 0 100 % 291,800

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง สายปาก
ชุก-ซอยกลางทุง หมูที่ 1

0 0 203,900 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการติดตั้ง GUARD RAIL บริเวณซอย
น้ําตก หมูที่ 1

0 0 0 100 % 37,600

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างดาดคอนกรีต คลองผักชี 
หมูที่ 3

0 0 1,200,300 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนาง
ประนอม สินเจริญ ถึงบ้านนายเชื้อ กลั่น
ทิพย์ หมูที่ 4

0 0 250,800 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาบริเวณบ้านนางจี่
ถึงซอยหัวโพ หมูที่ 1

0 0 64,600 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสายคลองชล
ประทาน 2R หมูที่ 5 เชื่อมตอหมูที่ 6

0 0 0 100 % 559,600

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสายสะพาน
ตาดี-คลองชลประทาน 2R หมูที่ 6

0 0 473,600 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 0 0 100 % 770,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,452,000 1,659,000
รวมงบลงทุน 0 0 2,452,000 1,659,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 3,215,600 2,927,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3,638,500 5,615,300

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:49 หน้า : 40/41



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการขุดลอกหรือกําจัดวัชพืช 0 0 0 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก 0 7,945 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 7,945 20,000 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 1,460 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 1,460 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 1,460 7,945 25,000 115,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1,460 7,945 25,000 115,000
รวมแผนงานการเกษตร 1,460 7,945 25,000 115,000

รวมทุกแผนงาน 26,733,848.82 27,763,484.17 35,000,000 35,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางโตนด

อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,655,500 บาท
งบกลาง รวม 11,655,500 บาท

งบกลาง รวม 11,655,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของ
คาจ้าง
- ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับบที่ 4) พ.ศ.2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,500 บาท

เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบ
อันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย เนื่องจากการทํางานให้แก
นายจ้าง หรือสูญหาย
- ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พงศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในตําบลบาง
โตนด
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวน  ท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 107 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,645,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ให้กับคนพิการในตําบลบาง
โตนด
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) หน้า 107

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส ให้กับผู้ปวยโรคเอดสใน
ตําบลบางโตนด
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า107 
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เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็นเรงดวนที่มีเหตุ
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิด
สาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม 
- ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละสอง
- ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง       (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2563
- กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ      บํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลบาง
โตนด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลบางโตนด
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 112
 ลําดับที่ 1

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,005,000 บาท

งบบุคลากร รวม 4,651,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,361,520 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายก /รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ดังนี้ 
1) นายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ  20,400
 บาท
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ในอัตรา
เดือนละ 11,220 บาท/คน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ บริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวน ตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ดังนี้
1) นายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ในอัตรา
เดือนละ  880 บาท/คน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ บริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวน ตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ดังนี้
1) นายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ในอัตรา
เดือนละ  880 บาท/คน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวน ตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ  7,200 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา องคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 676,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 11,220  บาท เป็นเงิน  134,640  บาท
2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 9,180 บาท เป็นเงิน  110,160  บาท
3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 4 คน ในอัตรา
เดือนละ 7,200 บาท/คน  เป็นเงิน 345,600 บาท
4) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 7,200 บาท เป็นเงิน  86,400 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,289,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,245,380 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัด สํานัก
ปลัด ตําแหนง ปลัดฯ , รองปลัดฯ, หัวหน้าสํานักปลัด , 
นักทรัพยากรบุคคล และเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี 
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่  30 ธันวาคม  2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท 
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัดฯ , รองปลัดฯ และหัวหน้า
สํานักปลัดฯ  
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหนง เจ้าพนักงาน
ธุรการ พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 515,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ดังนี้
1) ประเภทภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล  และ
พนักงานขับรถยนต
2) ประเภททั่วไป ตําแหนง ภารโรง 
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ภารโรง 
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,254,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 330,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เชน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คา
ตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คา
ตอบแทน คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง  ฯลฯ 
- ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางโตนด
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับตาม
ที่ระเบียบกําหนด
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง  (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสวน
ตําบล สังกัดสํานักปลัดฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 499,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม
ของ อบต. เชน รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา ประชา
สัมพันธ และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน  คาจัด
ทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ
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คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่อยูในอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาถายเอกสาร คาจ้างเหมาดูด
สิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมาแรงงาน คาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ 

คาเชาทรัพยสิน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสินตางๆ ที่มีความจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ

คาเชาที่ดิน จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาที่ดินให้กับวัดบางโตนด อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี (สัญญานานปี) ตามสัญญาเชา
ที่ดิน พร้อมคาบํารุงวัด และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  สําหรับ
อัตราคาเชาชําระเป็นรายปี 
- ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่  10 กรกฏา
คม  2563

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น) ,คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐ
พิธี , คาใช้จายในการจัดการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับการแตงตั้งตาม กฎหมายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยหรือคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบางโตนด ฯลฯ 
- ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กําหนด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มี
สิทธิตามที่ระเบียบกําหนด
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลบางโตนดตามที่กําหนด , คาใช้จายในการประชา
สัมพันธ รณรงคหรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือก
ตั้ง ตามความเหมาะสม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2 ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของของผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มี
สิทธิตามที่ระเบียบกําหนด
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับ
สนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 95 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ เชน คาวิทยากร คาเอกสาร คาอาหาร น้ําดื่ม ป้าย
ประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 113 ลําดับ
ที่ 1

โครงการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบการเลือกตั้งที่มี
ประสิทธิภาพ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาประชาธิปไตย และ
พัฒนาระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ เชน คาวิทยากร คา
ป้ายโครงการ คาเอกสาร และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด
ทําโครงการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 113 ลําดับ
ที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ที่อยูในความรับ
ผิดชอบของสํานักปลัด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เชน รถยนต
สวนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน แบบ
พิมพ กระดาษ ตรายาง แฟ้มใสเอกสาร ผ้ามาน มูลี่ และวัสดุ
อุปกรณอื่นๆ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา ติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมคลอยพร้อมเครื่องสง สัญญาณ ฯลฯ รวมถึง
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาดพื้น น้ํายาทําความ
สะอาดกระจก น้ํายาทําความสะอาดห้องน้ํา ฯลฯ  รวมถึงรายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ อางล้างมือ ฯลฯ  รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน ไขควง ประแจ แมแรง ยางรถยนต น้ํามันเบรก สาย
ไมล ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย ฯลฯ รวมถึงรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา ประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฮารดดิสกไดรฟ แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล และในที่
สาธารณะ ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัด
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่  30 กันยายน 2563
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่  30 กันยายน 2563

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลบางโตนด และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่  30 กันยายน 2563

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียยากร คา
เชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่  30 กันยายน 2563

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ(โทรสาร) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่  30 กันยายน 2563

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD,HOSTING)
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่  30 กันยายน 2563
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างป้ายที่ทําการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างป้ายที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบาง
โตนด

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 413,200 บาท
งบบุคลากร รวม 393,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 393,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 194,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง  นัก
วิเคราะหนโยบายและแผน  และเงินปรับปรุงประจําปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 198,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง  ผู้ชวยนัก
วิเคราะหนโยบายและแผน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุน และกิจกรรมสนับ
สนุนการจัดประชุมประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผู้นํา
ชุมชน การดําเนินการของคณะกรรมการชุมชน สร้างเครือขาย
องคกรชุมชนและสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 113 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,492,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,869,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,869,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,155,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการ
พัสดุ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจําปี 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกผู้อํานวยการกองคลัง อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 509,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหนง เจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 151,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าพนักงานธุรการ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 623,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

วันที่พิมพ : 26/8/2565  13:50:19 หน้า : 19/67



ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ กิจกรรม
ของ อบต. เชน รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา ประชา
สัมพันธ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างแรงงานบุคคลภาย
นอก คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณา
และเผยแพรจัดทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ และคาจ้างอื่นๆ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและโปรแกรมระบบภาษี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและโปรแกรม
ระบบภาษี                                       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีแล
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.3/ว 67 ลง
วันที่ 9 มกราคม 2555
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กมภาพันธ 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ ๕๐ ลําดับที่ ๔
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  และผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกําหนด
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ที่อยูในความรับ
ผิดชอบของกองคลัง เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องใช้สํานักงานที่ใช้ปฏิบัติงาน
ตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง เชน เครื่องเขียน แบบ
พิมพ กระดาษ ตรายาง แฟ้มใสเอกสารวัสดุอุปกรณและอื่นๆ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนต รถ
จักรยานยนต ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึก
ปริ้นเตอร โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 204,700 บาท
งบบุคลากร รวม 194,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 194,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 194,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นัก
วิชาการตรวจสอบภายใน และเงินปรับปรุงตําแหนงประจําปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสวน
ตําบล สังกัดสํานักปลัดฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 915,000 บาท

งบบุคลากร รวม 300,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง คนงานทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป 
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 395,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม  เทศกาลสงกรานต และ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว เชน  คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาอาหาร น้ําดื่ม  ป้าย ประชาสัมพันธ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 95

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้อง
ต้น เชน  คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คาเอกสาร และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 95

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลบางโตนด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลบางโตนด เชน คา
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาเอกสาร คาอาหารและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 97
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนองคการบริหารสวนตําบลบางโตนด

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนองคการบริหารสวนตําบลบาง
โตนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 115 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพ
ติด เชน คาวิทยากร คาอาหาร น้ําดื่ม คาป้ายโครงการ คา
เอกสาร และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 96

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพยสิน เชน รถบรรทุก
น้ํา เลื่อยยนต วัสดุ ครุภัณฑที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ ขน
สง เชน ไขควง ประแจ แมแรง ยางรถยนต น้ํามันเบรก สาย
ไมล ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย ฯลฯ รวมถึงรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ออก
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน เครื่อง
แบบ/ชุดปฏิบัติงาน รองเท้า ชุดดับเพลิง ฯลฯ รวมถึงรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน วาลวน้ําดับเพลิง ทอ
สายสงน้ํา สายดับเพลิง ถังดับเพลิง น้ํายาถังดับเพลิงชนิดผงเคมี
แห้ง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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วัสดุจราจร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน กระจกโค้งมน ป้าย
เตือน แผงกั้นจราจร กรวยจราจร ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คา ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองคการบริหารสวนตําบลเขา
ชะงุ้ม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการ รวมในการ
ชวยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
- ตามประกาศกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑวิธี
การปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พงศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 115
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเขตห้ามลาสัตวปาพันท้าย
นรสิงห เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการแก้ไข ปัญหา
ความเดือดร้อนจากสัตวปาคุ้มครอง(ลิงแสม) ในการดักจับ ทํา
หมัน ตรวจสุขภาพ ขนย้ายลิงแสม รวมทั้งควบคุมหรือป้องกันมิให้
เกิดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 95

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,152,700 บาท

งบบุคลากร รวม 949,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 949,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 733,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  สังกัด กองการ
ศึกษาฯ ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา,นักวิชาการ
ศึกษา พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา อัตราเดือนละ 3,500 บาท   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 174,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้า
พนักงานธุรการ
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558

งบดําเนินงาน รวม 203,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบที่กําหนด 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
สังกัดกองการศึกษา
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 38,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม
ของ อบต. เชน การจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน คาจัดทําเอกสาร หรือสิ่งพิมพ
ตาง ๆ ตามนโยบายของทางราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ที่อยูในความรับ
ผิดชอบของกองการศึกษาฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ และวัสดุ
ตางๆ  ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 37,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เครื่องใช้สํานักงาน ที่จําเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตรา
ยาง แฟ้มใสเอกสาร ดินสอและแบบพิมพ ฯลฯ รวมถึงรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับ คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่จําเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน  เชน ป้ายประชาสัมพันธ กระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียง เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ พร้อมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน คาติดตั้ง เป็นต้น
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ ตลับผงหมึก หมึก
ปริ้นเตอร เครื่องอานและบันทึกข้อมูล ฮารดดิสต เมาส แป้น
พิมพ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,122,000 บาท
งบบุคลากร รวม 673,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 673,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 334,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก พนักงานสวนตําบลสังกัดกองการ
ศึกษาฯ ตําแหนงครู พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่  30 ธันวาคม  2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินวิทยฐานะและสวัสดิการสําหรับข้าราชการ
ครูฯ จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่  30 ธันวาคม  2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 249,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคล สวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่  30 ธันวาคม  2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคล สวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่  30 ธันวาคม  2558

งบดําเนินงาน รวม 1,329,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองการศึกษาฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 752,900 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ  ที่เป็นกิจกรรมในอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน การจ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคาร จ้างซักผ้ามาน ผ้าคลุมตางๆ จ้างเหมาดูดปฏิกูล คา
จางเหมาแรงงาน และอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่  10 กรกฏา
คม  2563

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรับรองผู้มาตรวจเยี่ยม การประชุมผู้
ปกครอง ประชุมคณะกรรมการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลบางโตนด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แหงชาติ  เชน  คาจ้างเหมาเวที คาของขวัญ คาของรางวัล คาจ้าง
เครื่อง คาป้ายคาอาหารวาง/น้ําดื่ม และคาจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
)  หน้าที่  102

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เชน  คา
จ้างเหมาบริการ  คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
)  หน้าที่  116
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โครงการศิลปะพัฒนาทักษะการเรียนรู้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศิลปะพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้  เชน คาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
)  หน้าที่  100

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดซื้อวัสดุ
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 84,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก คาจัดการเรียนการ
สอน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ําตก และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บางโตนด
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2565
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
)  หน้าที่  97
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอน 4 รายการ)

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ําตกและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบางโตนด ดังนี้
1. คาหนังสือเรียน  
2. คาอุปกรณการเรียน 
3. คาเครื่องแบบนักเรียน  
4. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0816.2
/ว3924 ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2565
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
)  หน้าที่  97

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 343,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ําตก
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางโตนด จํานวน  245  วัน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงิน ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2565
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
)  หน้าที่  97
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ค่าวัสดุ รวม 509,100 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 489,100 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  เชนแปรง ไม้
กวาด สบู ผงชักฟอกน้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านน้ําตกและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางโตนด เป็น
เงิน  10,000  บาท  
-  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564

2) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านน้ําตก และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางโตนด จํานวน  260
  วัน ตามโครงการเงินอุดหนุนอาหารเสริมนม (ศพด.) เป็น
เงิน  95,850  บาท
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท  0816.2
/ว3924 ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
)  หน้าที่  100

3) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกโรงเรียนวัด
สมถะ และโรงเรียนวัดศรีประชุมชน จํานวน 260 วัน ตาม
โครงการเงินอุดหนุนอาหารเสริมนม (สพฐ)  เป็นเงิน  383,250
    บาท
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท  0816.2
/ว3924 ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
)  หน้าที่  101
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือทางการ
แพทย เชน หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย สบูเหลวล้างมือ เจ
ลแอลกอฮอล น้ํายาฆาเชื้อ ฯลฯ เพื่อใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
น้ําตกและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางโตนด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 52,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลบางโตนด
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
  0808.2/ว 3035 ลงวันที่  30 กันยายน 2563

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการด้านโทรคมนาคม เชน คาบริการอินเตอร
และคาใช้จายอื่นที่เข้าประเภทนี้
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่  30 กันยายน 2563

งบเงินอุดหนุน รวม 1,120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,120,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน(สพฐ.) จํานวน 1,120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดศรีประชุมชน และโรงเรียนสมถะ เป็นคาอาหารกลาง
วันให้นักเรียน จํานวน  200  วัน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่  8 กรกฎาคม  2564
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
)  หน้าที่  98
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 355,000 บาท

งบบุคลากร รวม 355,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นัก
วิชาการสาธารณสุข 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว เชน สุนัข แมว ฯลฯ ทั้งที่มีเจ้า
ของและไมมีเจ้าของ ที่อยูในอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่  10 กรกฏา
คม  2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 109   
   

โครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือด
ออก เชน คาจัดซื้อสารเคมีกําจัด ยุงลาย คาป้าย และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 108 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาวัคซีน คาป้าย ประชา
สัมพันธ วัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 108   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เชน เครื่องพน
หมอกควัน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เครื่อง
วัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมี
ภัณฑ น้ํายาตางๆ ถุงมือ หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบ
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ รวมถึง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 630,500 บาท

งบบุคลากร รวม 438,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 438,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  สังกัด กองสวัสดิการ
สังคม ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่  30 ธันวาคม  2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่  30 ธันวาคม  2558

งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบที่กําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2546
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ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง เชน คาเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ เข้าเลมตางๆ และเอกสารที่ต้องทําแผนพับ หรือรูปเลม
ตางๆ คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
กิจกรรมของ   อบต. 
-  เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่  10 กรกฏา
คม  2563  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับ
ผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ปกติ เชนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องปรับ
อากาศ และครุภัณฑตางๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เครื่องใช้สํานักงานที่ใช้
ปฏิบัติงานตางๆ เชน  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตรายางแฟ้มใส
เอกสาร ดินสอและแบบพิมพ และอุปกรณอื่นๆ รวมถึงรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่ใช้ปฏิบัติ
ราชการ เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ ตลับผงหมึก หมึก
ปริ้นเตอรเครื่องอานและบันทึกข้อมูล ฮารดดิสต เมาส แป้น
พิมพ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จํานวน 7,500 บาท

1. ขนาด 154 x 78 x 75 เซ็นติเมตร
2. ประกอบด้วย 7 ลิ้นชัก มีที่พักเท้า
3. หน้าโตะเหล็ก PVC
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,194,000 บาท

งบบุคลากร รวม 569,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 569,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 459,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ 3 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

วันที่พิมพ : 26/8/2565  13:50:19 หน้า : 46/67



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มสําหรับ
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอ สุขภาพ
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุก
ขยะ และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงาน ประจํารถขยะ 1
 อัตรา และตําแหนง คนงานทั่วไป 2 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่ อปท.อาจจายได้ (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2564
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่ม
สําหรับ พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอ
สุขภาพ พ.ศ.2564 

งบดําเนินงาน รวม 625,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 350,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย 
-  ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่  10 กรกฏา
คม  2563

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ      - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังขยะ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตง
กาย เชน เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ  รวมถึงรายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับ คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 690,100 บาท

งบบุคลากร รวม 549,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 549,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 344,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัด กองสวัสดิการ
สังคม ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 204,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542
-  หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่  30 ธันวาคม  2558

งบดําเนินงาน รวม 141,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบที่กําหนด 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล สังกัด กองสวัสดิการสังคม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2546

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น เชน คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาเอกสาร
และวัสดุในการอบรมและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถีงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 94

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อย
โอกาส คนไร้ที่พึ่ง เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม คาเอกสารและวัสดุในการอบรม และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถีงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 105
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โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาท
สตรี เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาเอกสารและวัสดุในการอบรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่  ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถีงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 106

โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตําบล
บางโตนด

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตําบลบางโตนด เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาเอกสารและ
วัสดุในการอบรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถีงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 105
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกกลุมสตรีและประชาชนทั่วไป จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกกลุม
สตรีและประชาชนทั่วไป เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาเอกสารและวัสดุในการอบรมและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถีงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 105

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาภายในตําบลบางโตนด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาภายในตําบลบาง
โตนด เชน เงินรางวัล คาวัสดุ-อุปกรณที่ใช้ในการจัดการแขง
ขัน คาตอบแทนกรรมการ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
)  หน้าที่  110
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานประเพณีีสงกรานต เชน คา
จ้างเหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและ
อื่นๆ  ตามความจําเป็น 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
)  หน้าที่  103

โครงการจัดแหเทียนพรรษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นใช้จายตามโครงการจัดแหเทียนพรรษา เชน คาจ้าง
เหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและ
อื่นๆ ตามความจําเป็น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2564
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
)  หน้าที่  103
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนจังหวัดราชบุรีตามโครงการเผยแพรศิลป
วัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน “ทองเที่ยวราชบุรีของดีเมือง
โอง ปี 2566”
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
)  หน้าที่  103

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,687,900 บาท

งบบุคลากร รวม 974,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 974,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 746,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  สังกัด กอง
ชาง ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง, นายชางโยธา พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปี
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558

วันที่พิมพ : 26/8/2565  13:50:19 หน้า : 54/67



เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เชน เงินคาครองชีพของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง นายชางโยธา 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และกอบต. มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประจํา ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 146,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้า
พนักงานธุรการ
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 15,900 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท.0809/2.2/ว 138
  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,681,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบที่กําหนด 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2546

ค่าใช้สอย รวม 1,342,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นกิจกรรมในอํานาจ
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาจ้างเหมา
แรงงาน คาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน ฯลฯ
-  ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่  10 กรกฏา
คม  2563

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําแผนที่ภาษี ฯลฯ
-  ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่  10 กรกฏา
คม  2563
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คาจ้างเหมาแรงงาน จํานวน 468,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศนเส้นทางจราจร ภายในตําบลบางโตนด
-  ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่  10 กรกฏา
คม  2563

คาเชาทรัพยสิน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสินตางๆ ที่มีความจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
-  ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่  10 กรกฏา
คม  2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกําหนด
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกําหนด
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่      ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555    
  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 690,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถ
ยนต ครุภัณฑตางๆ หรือทรัพยสินอื่นใดของกองชาง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน แบบ
พิมพ กระดาษ ตรายาง แฟ้มใสเอกสารผ้ามาน มูลี่ และวัสดุ
อุปกรณอื่นๆ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด สบู ผง
ซักฟอก น้ํายาทําความสะอาดพื้น น้ํายาทําความ
สะอาด กระจก น้ํายาทําความสะอาดห้องน้ํา ฯลฯ รวมถึงรายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน ไขควง ประแจ แมแรง ยางรถยนต น้ํามันเบรก สาย
ไมล ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย ฯลฯ รวมถึงรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน คาน้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้ง
กล้อง กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้าย ประชาสัมพันธ สี กระดาษ
เขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูป
สี หรือ ขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภายถายดาว
เทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน รวมถึงรายจายที่ต้อง
ชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน คาติดตั้ง เป็น
ต้น
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่ใช้ปฏิบัติ
ราชการ เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ ตลับผงหมึก หมึก
ปริ้นเตอร เครื่องอานและบันทึกข้อมูล ฮารดดิสต เมาส แป้น
พิมพ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก็ส หัววาลวเปิด-ปิดแก็ส อุปกรณบังคับสัตว  รวม
ถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัยคาติดตั้ง เป็นต้น 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 31,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  2 รายการ ดังนี้
1) ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 9,000 บาท
-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อน
กระจก) จํานวน 2 ตู้ 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1.1) บานเลื่อนกระจก 
1.2) มีแผนปรับระดับ 2 ชิ้น
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-  เป็นไปตามราคาท้องตลาด

2) เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,500 บาท  
-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
2.1) เก้าอีกแบบมีล้อหมุน 
2.2) ปรับระดับได้
2.3) มีที่พักแขน 
2.4) มีพนักพิง
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามราคาท้องตลาด
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
-  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2564

งานก่อสร้าง รวม 2,927,400 บาท
งบบุคลากร รวม 520,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 520,400 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 508,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนาย
ชางไฟฟ้า ผู้ชวยนายชางโยธา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง พนักงานขับรถกระเช้า
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542
-  หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่  30 ธันวาคม  2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า ผู้ชวยนาย
ชางโยธา และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถกระเช้า
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542
-  หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่  30 ธันวาคม  
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งบดําเนินงาน รวม 748,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 588,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาแรงงาน จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาแรงงานชวยปฏิบัติงานดูแล ตรวจ
สอบ ซอมบํารุง ไฟฟ้าสาธารณะ
-  เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่  10 กรกฏา
คม  2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกําหนด
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ปกติ เชน ฝารางระบายน้ํา ถนนลาดยาง ถนน
คอนกรีต ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง อาคาร ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เชน ไมโครโฟน ประแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า โคมไฟ ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึง
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอ
สร้าง เชน ไม้ ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง เลื่อย ขวาน เทปวัด
ระยะ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย หินคลุก ฯลฯรวม
ถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 1,659,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,659,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไพฑูรย  แก้ว
รักษ หมูที่ 6

จํานวน 291,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายไพฑูรย แก้วรักษ หมูที่ 6 กว้าง 3.00
 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีต ไม
น้อยกวา 504 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกอัดแนนข้างละ 0.00 –
 0.30 เมตร ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 84
 ลําดับที่ 42

โครงการติดตั้ง GUARD RAIL บริเวณซอยน้ําตก หมูที่ 1 จํานวน 37,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการติดตั้ง GUARD RAIL บริเวณ
ซอยน้ําตก หมูที่ 1 ทั้ง 2 ฝั่งถนน ความยาวรวม 18 เมตร พร้อม
ผนัง คสล. ตามแบบที่องคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที 68
 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 26/8/2565  13:50:20 หน้า : 65/67



คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสายคลองชลประทาน 2R หมูที่ 5 
เชื่อมตอหมูที่ 6

จํานวน 559,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสายคลอง
ชลประทาน 2R หมูที่ 5 เชื่อมตอหมูที่ 6 เสาสูง 9.00
 เมตร จํานวน 15 ต้น ตามแบบที่องคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 81
 ลําดับที่ 35

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 770,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงระบบระบาย
น้ํา สะพาน ฝาย แหลงน้ําสาธารณะ ขุดลอกคลอง อาคาร ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 115,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการขุดลอกหรือกําจัดวัชพืช จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการขุดลอกหรือกําจัดวัชพืช แหลงน้ํา
ธรรมชาติในพื้นที่
-  ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่  10 กรกฏา
คม  2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นรักษโลก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการท้องถิ่นรักษโลก
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 109

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 26/8/2565  13:50:20 หน้า : 67/67


