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อําเภอ สามพราน   จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  2558

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่นเงินเพิมค่าครองชีพ (ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ก.อบต.)เรือง หลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์
การบริหารส่วนตําบลได้รับเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมคุณวุฒิ
ที ก.อบต.รับรอง(ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล ก.อบต.)เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตรา
เงินเดือนและจํานวนเงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิที ก.พ.หรือ
ก.อบต.รับรองคุณวุฒินัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งทีได้รับ
การแต่งตังประกาศลงวันที 24 ก.ค. 57 และเงินเพิมต่าง ๆ
ของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลของสํานักงานปลัดตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(2558-2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,988,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,826,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,500,360 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 95,040 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 556,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,247,720 บาท
งบบุคลากร รวม 7,074,520 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 12,821,320 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 65,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์
ค่าโฆษาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ต่างๆ ค่าทําวารสาร อบต.ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีมีความจําเป็น รวมทัง
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเช่าเครืองขยายเสียง
ค่ารังวัดทีดินค่าจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.บางเตย ค่าจ้างเหมา
ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,873,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับกับการ
ช่วยเหลือบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2536
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างของ อบต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย ค่าตอบแทนในการยืมตัวราชการพนักงานส่วนตําบลทีมา
ปฏิบัติราชการ ค่าตอบแทนบุคคลทีได้รับการแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที
ในการเลือกตัง ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ) ค่าตอบแทน อปพร.หรือผู้ปฏิบัติงานด้าน
อปพร.ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 750,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 990,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,408,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆ เช่นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง
ก.อบต. เรืองกําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่สนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปของสํานักปลัด ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,910,880 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้กับลูกจ้างประจําของสํานักปลัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจําของสํานักปลัด ตังจ่ายเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 159,420 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
และหัวหน้าสํานักปลัดตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
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เพือจ่ายสนับสนุนการให้ความรู้และการจัดทัศนศึกษา
ดูงาน แก่ผู้นําท้องถินและสมาชิกสภาฯ รวมทังพนักงาน
ของ อบต.บางเตย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560)
หน้า 58 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดทัศนศึกษา จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินให้มีความรู้ในการจัดทําผังเมืองรวม ชุมชน งานอาคาร
งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ผังเมือง การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการวางผังเมืองและด้านช่าง
เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 56
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนและปรับปรุง
ผังเมืองรวม/ชุมชนและการวางผังชุมชน

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลืยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด รวมถึงการ
สนับสนุน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้และข้อมูล
ข่าวสารให้กับประชาชน ในการเลือกกตังสมาชิกสภาฯ
สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาจังหวัด เป็นต้น
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 55
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือพวงมาลัย
พวงมาลา ฯลฯ สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ ตามวาระโอกาส
ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าของขวัญของรางวัล จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่ารับรอง ตังไว้ 40,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ
ทีระลึก ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองในการเลียงรับรองและค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกกับการรับรองต้อนรับบุคคลทีมานิเทศงาน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าเลียงรับรอง ตังไว้ 40,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรอง
ในการประชุมสภาท้องถิน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการทีได้รับ
การแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อปท. กับอปท.กับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
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เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีวัสดุโดยสภาพ ได้แก่
แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะ
และขนส่งทีมีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลา
ประมาณ 1 ปีขึนไป แต่มีราคาต่อหน่วยหรือชุดหนึงไม่เกิน 5,000
บาท ได้แก่ แม่แรง ล็อคเกียร์ กุญแจเลือน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น กลอนประตู หน้าต่าง
ก๊อกนําและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวทีเป็นวัสดุโดยสภาพ
ได้แก่ แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพืน แก้วนําฯลฯและวัสดุงานบ้านงานครัว
ทีมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ
 1 ปีขึนไป แต่มีราคาหน่วยหนึงหรือชุดหนึงไม่เกิน 5,000 บาท
ได้แก่ กระติกนําร้อน ถาดมีด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทีเป็นวัสดุโดยสภาพ ได้แก่
ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีมีลักษณะ
คงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึนไป
แต่มีราคาหน่วยหนึงหรือชุดหนึงไม่เกิน 5,000บาท ได้แก่
สายอากาศหรือเสาอากาศ ลําโพง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษถ่ายเอกสาร
สมุด ปากกา ธงชาติ ตรายาง แบบพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสํานักงานทีมี
ลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี
ขึนไป แต่มีราคาหน่วยหนึงหรือต่อชุดหนึงไม่เกิน 5,000 บาท เช่น
เครืองตัดกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,855,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความจงรักภักดีของ
คนในชาติ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที
มท 0808.2/ว1224 ลงวันที 22 เม.ย. 52) ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 54 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง
สถาบันพระมหากษัตริย์

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิมพืนทีสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้
ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพือแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและน้อมถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนืองในวาระเฉลิม
พระชนมพรรษาและวาระสําคัญอืนๆ (ตามหนังสือกรมการส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/306 ลงวันที
3 กุมภาพันธ์ 2554 และตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/682 ลงวันที 23 มีนาคม 2554)
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560)หน้า 47
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว จํานวน 98,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 3 ตัว
ขนาด 5x2.5 ฟุต  ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงพร้อมกุญแจล็อค
พร้อมลินชักข้าง 3 ชันปลายขามีปุ่มปรับระดับเคลือบผิวป้องกัน
สนิมด้วยสีนํามัน จํานวน 3 ชุด ราคาตามท้องตลาด ซึงราคา
ดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว ตังจ่ายจากเงินรายได้

โต๊ะทํางานผู้บริหาร จํานวน 3 ตัว จํานวน 30,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 286,800 บาท
งบลงทุน รวม 286,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าคู่สายอินเตอร์เน็ตตําบล ค่าเช่าพืนที/ฝากเว็บไซต์
ของ อบต. ค่าติดตังหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของ อบต.และโทรศัพท์เคลือนที
เพือติดต่องานราชการของ อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่านําประปาสํานักงานทีทําการ อบต. หรืออาคาร
สถานที ในความดูแลของ อบต.ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานทีทําการ อบต.หรืออาคาร
สถานทีในความดูแลของอบต.รวมทังค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ประดับ
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 690,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มวัสดุอืนได้
แต่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสํานักปลัด เช่น วัสดุ
การจราจร และอุปกรณ์เพือความปลอดภัย เสือสะท้อนแสง
ป้ายจราจร ป้ายเตือนภัย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เมาส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดซือป้ายอิงค์เจ็ท
ป้ายผ้า โปสเตอร์ต่างๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์ สีพู่กัน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ได้แก่ นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ก๊าซ NGV ฯลฯ ทีใช้กับรถยนต์ส่วนกลางและรถ
จักรยานยนต์ และใช้ในกิจการอืน ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
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เพือจ่ายเงินเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล
แบบที 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจําแบบ L3 Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีมีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 1 หน่วย
ราคาตามมาตรฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และราคาดังกล่าวรวมภาษีมูค่าเพิมแล้ว
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง จํานวน 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเงินเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล รายละเอียด ดังนี
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ
(Image sensor)
- มีระบบเฟลช (Flash)ในตัว
- สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม
หรือเมือต้องการเปลียน
- สามารถถ่ายโอนข้อมูจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ตังจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จัดซือกล้องจํานวน 1 เครือง จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษา เพือวิจัยประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่างๆ เช่น งานสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 55
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครือง
จักรยานยนต์ พาหนะ ฯลฯ (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
เพือจ่ายเงินเป็นค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ รายละเอียดดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ราคาตามมาตรฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีและ
สารสนเทศและราคาดังกล่าวรวมภาษีมูค่าเพิมแล้ว
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เครืองสํารองไฟ จํานวน 1 เครือง จํานวน 1,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ
FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base TX หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาด
ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ราคาตามมาตรฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีและ
สารสนเทศและราคาดังกล่าวรวมภาษีมูค่าเพิมแล้ว
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เครืองปรินเตอร์ จํานวน 1 เครือง จํานวน 23,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่กรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนในการ
ยืมตัวข้าราชการพนักงานส่วนตําบลทีมาปฏิบัติราชการ ค่าตอบแทน
บุคคลทีได้รับการแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในการเลือกตัง ค่าเงินรางวัล
ประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ) ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 315,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 445,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล(ก.อบต.) เรือง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างได้รับเงิน
เพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปของสํานักปลัด ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่นเงินเพิมค่าครองชีพ (ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ก.อบต.เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
เงินเพิมตามคุณวุฒิที ก.อบต.รับรอง เรือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิที
ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรองคุณวุฒฺนันเป็นคุณสมบัติสําหรับ
ตําแหน่งทีได้รับการแต่งตัง ประกาศลงวันที 24 ก.ค. 57
และเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานอบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลของสํานักปลัดตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(2558-2560)ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 710,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 944,760 บาท
งบบุคลากร รวม 944,760 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,389,760 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนอําเภอสามพรานใช้จ่ายตามโครงการขอรับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอํานวยการของศูนย์รวมรวบข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โดยผ่านความเห็นชอบการประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับจังหวัด
ครังที 2/2557 เมือวันที 16 มิถุนายน 2557 ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 57 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 22,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองคลัง ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพ(ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ก.อบต.)เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
เงินเพิมตามคุณวุฒิที ก.อบต.รับรอง (ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล ก.อบต.)เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด
อัตราเงินเดือนและจํานวนเงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิที ก.พ.
หรือก.อบต.รับรองคุณวุฒินัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ทีได้รับการแต่งตังประกาศลงวันที 24 ก.ค. 57)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลของกองคลัง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(2558-2560)ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,500,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,985,600 บาท
งบบุคลากร รวม 3,985,600 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 5,723,600 บาท

เพือส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมชุมชน
สนับสนุนการจัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน
การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสุนการขับเคลือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพือนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน
การส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชนระดับหมู่บ้านและตําบล
และการสนับสนุนการปฏิบัติการตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยของ
ชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0891.4/ว956
ลงวันที 12 มีนาคม 2553 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
2558-2560) หน้า 56 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตําบล
รวมทังการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมของชุมชน

จํานวน 70,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ในการฝึกอบรมต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีมีความจําเป็นของ อบต.
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตร ให้กับพนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับการช่วยเหลือบุตรของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2536 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้าง ตังจ่ายเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของ อบต.บางเตย (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0808.3/ว.3431 ลงวันที 19 ตุลาคม
2553) ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 55
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการเกียวกับการพัฒนาเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ของ อบต.บางเตย

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการพัฒนาปรับปรุงแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.บางเตย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 55 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการเกียวกับการพัฒนาปรับปรุงแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.บางเตย

จํานวน 200,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับ
การช่วยเหลือบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2536
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ)
และค่าตอบแทนอืน ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 400,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 630,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,605,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล ก.อบต. เรืองกําหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างส่วนตําบลได้รับ
เงินเพิมชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ของกองคลัง ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,111,200 บาท
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เพือจ่ายเงินเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล รายละเอียด ดังนี
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ
(Image sensor)
- มีระบบเฟลช (Flash)ในตัว
- สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม
หรือเมือต้องการเปลียน
- สามารถถ่ายโอนข้อมูจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ตังจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จัดซือกล้องจํานวน 1 เครือง จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์ รวม 133,000 บาท
งบลงทุน รวม 133,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด
เมมโมรีชิป เมาส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายอิงค์เจ็ค ป้ายผ้า
โปสเตอร์ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ได้แก่ นํามันดีเซล
นํามันเบนซิน นํามันเครือง ก๊าซ NGVฯลฯ ทีใช้กับรถยนต์
ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ และใช้ในกิจการอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษถ่ายเอกสาร
ฯลฯ และวัสดุทีมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะ
เวลา 1 ปีขึนไปแต่มีราคาหน่วยหนึงหรือชุดหนึงไม่เกิน 5,000
บาท ได้แก่ เครืองตัดกระดาษ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
เพือให้สามารถใชเงานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินเป็นต้นทีมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมออกใบเสร็จรับเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมรับ-ส่ง
ข้อมูล ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 55 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือเกียวกับการชําระภาษีท้องถิน
ของ อบต.บางเตย

จํานวน 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่นเงินเพิมค่าครองชีพ(ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ก.อบต. เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราวและเงินเพิมตามคุณวุฒิทีก.พ.หรือ ก.อบต.รับรอง
คุณวุฒินัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับการแต่งตัง
ประกาศลงวันที 24 ก.ค. 57 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ของสํานักปลัดตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(2558-2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 280,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,150,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,150,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,141,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ ฯลฯ (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ
FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base TX หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาด
 ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ราคาตามมาตรฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และราคาดังกล่าวรวมภาษีมูค่าเพิมแล้ว
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 1 เครือง จํานวน 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
นําท่วมซําซาก อัคคีภัยต่างๆ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/
ว323 ลงวันที 15 มีนาคม 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3358 ลงวันที 27 ตุลาคม 2553)
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 48
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ทีเกิดขึนจากสาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตังด่านอปพร.อบต.บางเตย เช่น ค่าอาหาร
ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอืนไที จําเป็นในการตังด่านเพืองานใน
ศูนย์อปพร.หรือออกตรวจพืนทีในตําบลบางเตย(ตามหนังสือ กท.
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3795 ลงวันที 17 ส.ค. 52)ปรากฏ
ในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 48 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการตังด่าน อปพร.อบต.บางเตย จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรมเนียมต่างๆ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีมีความ
จําเป็น ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับการช่วยเหลือบุตรของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2536 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทน
บุคคลทีได้รับการแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในการเลือกตัง ค่าเงินรางวัล
ประจําปี (เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ) ค่าตอบแทน
อปพร.หรือผู้ปกฺบัติงานด้านอปพร. ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 446,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,891,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล ก.อบต. เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุดับเพลิง เช่น หัวฉีดนําดับเพลิง ถังดับเพลิง
ท่อดูดตัวหนอน สายส่งดับเพลิง และอุปกรณ์ทีเกียวข้องใน
การปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ชุดสะท้อนแสง
ชุดดับเพลิงและเครืองแต่งกายทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน
ค่าตัดเครืองแต่งกาย อปพร. ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ได้แก่ นํามันดีเซล
นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง
และรถจักรยานยนต์และใช้ในกิจการอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่แบตเตอรี ยางนอก
ยางใน ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีมีลักษณะคงทนถาวร
และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีชึนไป แต่มีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ได้แก่ แม่แรง ล็อคเกียร์
กุญแจเลือน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสิงของโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เช่น ฟิวส์
ปลักไฟฟ้า  แม่แรง ยางนอก ยางใน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 695,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเป็นต้น ตังจ่ายเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชน
ในตําบล ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 48
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนในตําบลบางเตย จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวน อปพร.ตําบลบางเตย
เพือเพิมพูนความรู้ใหม่ๆและทบทวนความรู้เดิมให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 48
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกทบทวนอปพร. จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังจุดบริการประชาชนในการอํานวย
ความสะดวกและบริการประชาชนในการเดินทาง ในช่วงเทศกาล
วันสําคัญและวันหยุดยาวรวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมสิงอํานวย
ความสะดวก ในการจราจรทางบก(ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว744
ลงวันที 31 มีนาคม 2554) ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 51 ตังจ่ายเงินรายได้

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลประจําปี (เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ)และค่าตอบแทนอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 306,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 796,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่นเงินเพิมการครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล ก.อบต.เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 218,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ของกองการศึกษาฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 287,040 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพ(ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ก.อบต. เรือง หลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิม
ตามคุณวุฒิที ก.อบต.รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ทีได้รับการแต่งตังประกาศ ลงวันที 24 ก.ค. 57
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ของกองการศึกษาฯ ตามแผนอัตรากําลัง
3 ปี (2558-2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 989,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,530,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,530,800 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,347,300 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เครืองจักรกล
ยานพาหนะ ฯลฯ (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 368,040 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 468,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 926,280 บาท
งบบุคลากร รวม 926,280 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,759,680 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
(รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท) ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ คุณสมบัติพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1KVA (600 watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ราคาตามมาตรฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
และสารสนเทศและราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เครืองสํารองไฟ จํานวน 1 เครือง จํานวน 5,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,500 บาท
งบลงทุน รวม 20,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผงแป้นอักษระหรือ
แป้นพิมพ์  คีย์บอร์ด เมนบอร์ด  หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น สมุด ปากกา ตรายาง ฯลฯ
และวัสดุสํานักงานทีมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะ
เวลาประมาณ 1 ปีขึนไปแต่มีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 5,000 บาท
ได้แก่ เครืองตัดกระดาษ ธงชาติ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ค่าบํารุงทรัพย์สิน เป็นต้น ทีมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์
ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบางเตย
ตังจ่ายเงินรายได้

ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคอราง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน

วัสดุการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบางเตย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560)
หน้า 53 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับสถานศึกษาภายใน
ตําบางเตย ดังนี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบางเตย  ตังไว้  120,000 บาท
- โรงเรียนบ้านบางเตย                  ตังไว้  380,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 53
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวทีเป็นวัสดุโดยสภาพ ได้แก่
แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพืน แก้วนํา จานรอง ผ้าปูโต๊ะ นํายาดับกลิน
นํายาปรับอากาศ ฯลฯ และวัสดุงานบ้านงานครัวทีมีลักษณะคงทนถาวร
และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึนไป แต่มีราคา
หน่วยหนึงหรือชุดหนึงไม่เกิน 5,000 บาท เช่น กระติกนําร้อน
ถาด มีด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 900,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
และชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 49 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด และชุมชน
เข้มแข็งปลอดยาเสพติด

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา การปฐมนิเทศ การประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมเพือส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
อารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 53 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลประจําปี (เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ)และค่าตอบแทนอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,270,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําล ของกองสาธารณสุขฯ ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (2558-2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 812,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,108,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,108,160 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,198,160 บาท

แผนงานสาธารณสุข

- อุดหนุนการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)ตําบลบางเตย
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กั กศน. ตําลบางเตย ตามโครงการส่งเสริม
สังคมดีกับการจัดการศึกษาและพัฒนา กศน.ตําบลบางเตย ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 53 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 50,000 บาท

- โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน  ตังไว้  900,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านบางเตย
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 53
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 565,000 บาท
ตังจ่ายเงินอุดหนุน   335,000  บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางเตย           ตังไว้  600,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านบางเตย ตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ภาคประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 53
ตังจ่ายจากเงินรายได้/เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร คุณสมบัติดังนี
1) ผลิตจากเหล็ก 2) มีขนาดช่อง 10 ซม. จํานวน 4 ชัน
ขนาด 92.10x31.10x180.50 ซม. เป็นครุภัณฑ์ทีไม่
ปรากฏราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ตังจ่ายตามราคาท้องตลาด
หรือราคาท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู้ จํานวน 13,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
คุณสมบัติดังนี 1) ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที
2) เป็นระบบมัลติฟังส์ชัน 3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา
ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) จํานวน  1  เครือง จํานวน 50,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,400 บาท
งบลงทุน รวม 63,400 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญทีระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองในการเลียงรับรอง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ซึงจําเป็น
ต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยียมชมทัศนศึกษาดูงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆและค่าเบียประกันต่างๆ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานการฝึกอบรมต่างๆ รวมทังค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล
ค่าเช่าทีดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับการช่วยเหลือ
บุตรของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2536 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ) และค่าตอบแทนอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,040,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรืองกําหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไปและค่าจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสาธารณสุขฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่นเงินเพิมค่าครองชีพ (ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.)เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว)
เงินเพิมตามคุณวุฒิที ก.อบต.รับรอง (ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการ
กําหนดอัตราเงินเดือน และจํานวนเงินทีปรัเพิมสําหรับคุณวุฒิที ก.พ.
หรือ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ทีได้รับแต่งตัง ประกาศลงวันที 4 สิงหาคม 2554) และเงินเพิมต่างๆ
ของพนักงาน อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้ตังจ่ายจากเงิน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น
แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพืน แก้วนํา จานรอง ผ้าปูโต๊ะ นํายาดับกลิน
นํายาปรับอากาศ ฯลฯ และวัสดุงานบ้านงานครัวทีมีลักษณะคงทนถาวร
และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึนไป แต่มีราคา
หน่วยหนึงหรือชุดหนึงไม่เกิน 5,000 บาท เช่น กระติกนําร้อน
ถาด มีด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษถ่ายเอกสาร
สมุด ปากกา ตรายาง ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสํานักงานทีมี
ลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี
ขึนไป แต่มีราคาหน่วยหนึงหรือชุดหนึงไม่เกิน 5,000 บาท เช่น
เครืองตัดกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ทีมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายสนับสนุนการให้ความรู้และแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์
ด้านสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.)
ตําบลบางเตย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560)
หน้า 43 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมและแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสุขภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ตําบลบางเตย

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายสนับสนุนการให้ความรู้และแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์
ด้านสิงแวดล้อม อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมประจําหมู่บ้าน (ทสม.) ตําบลบางเตย ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 47 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมและแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสิงแวดล้อม
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ประจําหมู่บ้าน (ทสม.) ตําบลบางเตย

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายสนับสนุนให้ความรู้และแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน
การจัดทําแผนทีทางเดินยุทธศาสตร์และการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน
ตําบลบางเตย คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
บางเตย คณะทํางานฯ และผู้นําชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 43 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมและแลกเปลียนเรียนรู้การจัดทําแผนทีทางเดิน
ยุทธศาสตร์ และการจัดทําแผนสุขภาพชุมชนตําบลบางเตย

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าจัดซือ
ทรายกําจัดลูกนํายุงลาย สารเคมีกําจัดยุงและแมลง นํายาเคมีตรวจ
สารเสพติด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เครืองวัดความดันโลหิต
และอืนๆ เพือป้องกันและระงับโรคติดต่อ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560)
หน้า 43 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัคซีนกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า พร้อม
ค่าแรง อุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้องเพือป้องกันการแพร่ระบาดปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 43 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในโครงการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
งานโรงพยาบาล รวม 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ ฯลฯ (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
งบลงทุน รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มวัสดุอืนได้
แต่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองสาธารณสุขฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดทําป้ายอิงค์เจ็ท
ป้ายผ้า โปสเตอร์ต่างๆ กระดาษเขีนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล
นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง และใช้ในกิจการอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น
แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ และ
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทีมีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้
งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึนไป และมีราคาต่อหน่วยหรือชุดหนึง
ไม่เกิน 5,000 บาท เช่น แม่แรง ล็อคเกียร์ กุญแจเลือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ของสํานักงานปลัดฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(พ.ศ. 2558 - 2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 230,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 472,000 บาท
งบบุคลากร รวม 472,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 810,700 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

- อุดหนุนโครงการอุดหนุนสําหรับสาธารณสุขมูลฐาน
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
(อสม.) เพือการพัฒนาสาธารณสุขหมู่ที 1-7 ตําบลบางเตย
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 44
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 105,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น
เครืองจักรกลยานพาหนะ รถขยะมูลฝอย เครืองพ่นยุงและครุภัณฑ์
ชนิดอืนๆ ฯลฯ (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ได้แก่ นํามันดีเซล
นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง และใช้ในกิจการอืน ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น
แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะ
และขนส่งทีมีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลา
ประมาณ 1 ปีขึนไป มีราคาต่อหน่วยหรือชุดหนึงไม่เกิน 5,000 บาท
เช่น แม่แรง ล็อคเกียร์ กุญแจเลือน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ทีมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 315,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
ค่าจัดทําวารสาร อบต. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีมีความจําเป็น รวมทัง
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ ค่าซักฟอก
ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าจ้างเหมาลอกรางและ
ท่อระบายนํา ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร ค่ารังวัดที/ทางสาธารณประโยชน์ ค่าจ้างปรับปรุงเว็ปไซต์
อบต.บางเตย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าเบียประกันต่างๆ
เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ)
และค่าตอบแทนอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรือง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างได้รับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไปและค่าจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจของสํานักงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่นเงินเพิมค่าครองชีพ (ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.)เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว)
เงินเพิมตามคุณวุฒิที ก.อบต.รับรอง (ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการ
กําหนดอัตราเงินเดือน และจํานวนเงินทีปรัเพิมสําหรับคุณวุฒิที
ก.พ.หรือ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง ประกาศลงวันที 24 ก.ค. 57)
และเงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 38,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจของ
กองช่าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 639,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพ (ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว)
เงินเพิมตามคุณวุฒิที ก.อบต. รับรอง (ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.)เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กําหนดอัตราเงินเดือน และจํานวนเงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิที ก.พ.
หรือ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที
ได้รับแต่งตังประกาศลงวันที 24 ก.ค. 57) และเงินเพิมต่างๆ
ของพนักงาน อบต.และเงินประจําตําแหน่ง ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,620 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลของกองช่างตามแผนอัตรากําลัง
3 ปี(พ.ศ. 2558 - 2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,519,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,333,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,333,300 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,852,100 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

- อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุบางเตยสร้างสรรค์
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มบางเตยสร้างสรรค์ตามโครงการ
ดําเนินงานให้บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุบางเตย
สร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 51 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 143,700 บาท
เงินอุดหนุน รวม 143,700 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 143,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะกายภาพบําบัดแก่ผู้ดูแล
ผู้พิการและทุพพลภาพในตําบลบางเตย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 43 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมทักษะกายภาพบําบัดแก่ผู้ดูแลผู้พิการ
และทุพพลภาพในตําบลบางเตย

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้
และด้อยโอกาส ตามโครงการบ้านท้องถินไทยเทิดไท้องค์ราชัน
84 พรรษา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 2206
ลงวันที 13 กรกฎาคม 2552) ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560)
หน้า 36 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ทีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผงแป้นพิมพ์อักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษถ่ายเอกสาร
สมุด ปากกา ตรายาง ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสํานักงานทีมี
ลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี
ขึนไป แต่มีราคาหน่วยหนึงหรือชุดหนึงไม่เกิน 5,000 บาท ได้แก่
เครืองตัดกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ทีมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบํารุงรักษาต้นไม้และกําจัด
วัชพืช ตัดกิงไม้และบํารุงรักษาต้นไม้สองไหล่ทาง บริเวณถนน
สองข้างทางเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 47ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาต้นไม้และกําจัดวัชพืช จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรมต่างๆค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจัดทํา
วารสาร อบต. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีมีความจําเป็น รวมทังค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกค่าจ้างทําของ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล
ค่าเช่าทีดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และ
ค่าเบียประกันต่างๆ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับการช่วยเหลือ
บุตรของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2536 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการตรวจแบบแปลนสําหรับนายช่าง
นายตรวจ ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ)ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 500,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 560,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,210,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น ถนน
สะพาน ประตูนํา ทางเท้า อาคาร รัว สนามกีฬา ซัมเมอร์ส หอถังประปา
ท่อเมนประปา ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ทีเกียวข้องหมู่ที 1-7 ฯลฯ (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองปรับอากาศ เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
เครืองปรินเตอร์ ฯลฯ (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า
4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า
30 หน้า/นาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า
20 หน้า/นาที
- มีช่องเชือมต่อ (Interface)แบบ Parallel
หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4 Letter Legal และ
Custom โดยถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ราคาตามมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
และสารสนเทศและราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
ตังจ่ายเงินรายได้

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเทปวัดระยะทางสแตนเลส จํานวน 1 อัน
ขนาดกว้าง13 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร เป็นครุภัณฑ์ทีไม่
ปรากฏราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ตังจ่ายตามราคาท้องตลาด
หรือราคาท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้

เทปวัดระยะทาง จํานวน 4,500 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,800 บาท
งบลงทุน รวม 308,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับหอถังประปา เครืองสูบนํา และอืนๆ
เพือใช้ในกิจการประปา และเพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าเสียงตามสาย
ทีสถานีส่งและสถานีรับทีใช้เปิดเพือส่งข่าวของทางราชการอันเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชน ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น ถนน
สะพาน ประตูนํา ทางเท้า อาคาร รัว สนามกีฬา ซัมเมอร์ส หอถัง
ประปา ท่อเมนประปา รวมทังค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง หมู่ที 1-7 ฯลฯ (รายจ่าย
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกตอทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
งบลงทุน รวม 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีเป็นวัสดุโดยสภาพ ได้แก่
แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ และวัสดุยาน
พาหนะและขนส่งทีมีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะ
เวลาประมาณ 1 ปีขึนไป แต่มีราคาต่อหน่วยหรือชุดหนึงไม่เกิน
5,000 บาทได้แก่ แม่แรง ล็อคเกียร์ กุญแจเลือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบือง อิฐ หิน ปูน เลือย
ค้อนและอุปกรณ์อืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีเป็นวัสดุโดยสภาพ ได้แก่
ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีมีลักษณะ
คงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึนไป
แต่มีราคาหน่วยหนึงหรือชุดหนึงไม่เกิน 5,000 บาท ได้แก่
เสาอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุเครืองรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ทีมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรมต่างๆ ค่าาจ้างเหมาลอกรางและท่อระบายนํา ค่าเช่า
เครืองเสียง ค่าเย็บปกหนังสือ ค่ารังวัดที/ทางสาธารณประโยชน์
ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการใช้ได้
รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และเครืองวัด
อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 931,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวทีเป็นวัสดุโดยสภาพ ได้แก่
แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพืน แก้วนํา จานรอง ผ้าปูโต๊ะ นํายาดับกลิน นํายา
ปรับอากาศ ถังขยะ ฯลฯ และวัสดุงานบ้านงานครัวทีมีลักษณะคงทน
ถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึนไปและมีราคา
ต่อหน่วยหรือชุดหนึงไม่เกิน 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 820,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุง
รักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ทีมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 750,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าทิงเกลียฝังกลบขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลลงในทีดินของ
บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานอืนๆทีให้บริการ ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 47 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล จํานวน 1,900,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 2,650,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการตรวจแบบแปลนสําหรับนายช่าง
นายตรวจ ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ)ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,720,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครงชีพให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 288,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไปและพนักงาน
จ้างตามภารกิจของกองสาธารณสุข ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,116,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,404,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,404,600 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 5,624,600 บาท

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสามพราน
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสามพราน
หรืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพุทธมณฑล ตาม
ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 57 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 201,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 201,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 201,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอก/เก็บวัชพืชและสิงกีดขวางทางนําคลอง
สาธารณะในพืนทีหมู่ที 4 รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
คํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด ปรากฎใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 41 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการขุดลอก/เก็บ วัชพืชและสิงกีดขวางทางนําคลองสาธารณะในพืนที
หมู่ที 4

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอก/เก็บวัชพืชและสิงกีดขวางทางนําคลอง
สาธารณะในพืนทีหมู่ที 3 รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
คํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด ปรากฎใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 40 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการขุดลอก/เก็บ วัชพืชและสิงกีดขวางทางนําคลองสาธารณะในพืนที
หมู่ที 3

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอก/เก็บวัชพืชและสิงกีดขวางทางนําคลอง
สาธารณะในพืนทีหมู่ที 2 รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
คํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด ปรากฎใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 40 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการขุดลอก/เก็บ วัชพืชและสิงกีดขวางทางนําคลองสาธารณะในพืนที
หมู่ที 2

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอก/เก็บวัชพืชและสิงกีดขวางทางนําคลอง
สาธารณะในพืนทีหมู่ที 1 รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
คํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด ปรากฎในแผน
พัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 39 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการขุดลอก/เก็บ วัชพืชและสิงกีดขวางทางนําคลองสาธารณะในพืนที
หมู่ที 1

จํานวน 40,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 320,000 บาท
งบลงทุน รวม 320,000 บาท
งานบําบัดนําเสีย รวม 320,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ ฯลฯ (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
งบลงทุน รวม 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ได้แก่ นํามันดีเซล
นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง และใช้ในกิจการอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 570,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีเป็นวัสดุโดยสภาพ
ได้แก่ แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ
และวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีมีลักษณะคงทนถาวร และมี
อายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึนไป และมีราคา
ต่อหน่วยหรือชุดหนึงไม่เกิน 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
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เพือสนับสนุนการให้ความรู้และการจัดทัศนศึกษา ดูงาน กลุ่มผู้สูงอายุ
ภายในตําบลบางเตย ปรากฎในแผนพัฒนาฯ (2558-2560)
หน้า 50 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุตําบลบางเตย จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายสนับสนุนการให้ความรู้และการจัดทัศนศึกษา ดูงาน กลุ่มสตรี
เพือการพัฒนาอาชีพตําบลบางเตย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 50 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดทัศนศึกษาดูงานกลุ่มสตรี จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข
แบบ ABC (Area Based Collaborative Research)
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน
ในพืนทีโดยใช้แนวคิดพืนทีเป็นตัวตัง การจัดทําบัญชีครัวเรือนและ
ใช้แผนชุมชนเป็นเครืองมือ ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560)
หน้า 52 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินโครงการบําบัดทุกข์
บํารุงสุข แบบ ABC (Area Based Collaborative Research)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหน่วยบริการ อบต.บางเตย เคลือนที
ไปตังหน่วยบริการตามหมู่บ้านต่างๆ ภายในตําบลบางเตย ปรากฎใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 56 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการ อบต.เคลือนที จํานวน 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 805,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 805,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 985,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอก/เก็บวัชพืชและสิงกีดขวางทางนําคลอง
สาธารณะในพืนทีหมู่ที 7 รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
คํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด ปรากฎใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 42 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการขุดลอก/เก็บ วัชพืชและสิงกีดขวางทางนําคลองสาธารณะในพืนที
หมู่ที 7

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอก/เก็บวัชพืชและสิงกีดขวางทางนําคลอง
สาธารณะในพืนทีหมู่ที 6 รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
คํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด ปรากฎใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 42 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการขุดลอก/เก็บ วัชพืชและสิงกีดขวางทางนําคลองสาธารณะในพืนที
หมู่ที 6

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอก/เก็บวัชพืชและสิงกีดขวางทางนําคลอง
สาธารณะในพืนทีหมู่ที 5 รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
คํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด ปรากฎใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 42 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการขุดลอก/เก็บ วัชพืชและสิงกีดขวางทางนําคลองสาธารณะในพืนที
หมู่ที 5

จํานวน 50,000 บาท
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เพือดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ
และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ เช่น
การปลูกหญ้าแฝก การปลูกป่า การสร้างฝายชะลอนํา การอนุรักษ์ดิน
และนํา การแกล้งดิน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560)
หน้า 45 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติฯ เช่น การจัดทําบัญชีครัวเรือน
การลดรายจ่ายและเพิมรายได้ การออมเงิน การสหกรณ์ เป็นต้น
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553)
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 45
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในระดับครัวเรือนและชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการทํางาน
ร่วมกันระหว่างผู้นําอช.และอช.กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ในด้านการจัดประชุม การแลกเปลียนเรียนรู้และการขับเคลือนกิจกรรม
ต่างๆ เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 50
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมบทบาทและเพิมศักยภาพของผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนและ
อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นําอช./อช.)

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นํา
แก่สตรีในชุมชนและการพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ การส่งเสริม
การพัฒนาความรู้ให้แก่บุคคลากร/พนักงานท้องถิน การให้
ความรู้เพือการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพืนที
การเสริมสร้างสัมพันธภาพทีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การส่งเสริมการจัดตังศูนย์
ให้ความช่วยเหลือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี
การยุติความรุนแรงในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตังครรภ์ในวัยรุ่น การเลียงบุตร ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 50
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การสํารวจและรายงานข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติด การจัดทําแผน
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 49 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอย่างยังยืน

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซือพันธุ์ไม้ ต้นไม้
และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560)
หน้า 47 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 95,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจําปี 2558
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 54
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 990,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,050,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายและ
กิจกรรมนันทนาการของประชาชน เช่น การจัดแข่งขันกีฬาใน
ตําบล หรือส่งนักกีฬาไปแข่งขันภายนอกตําบล ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 44 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกําลังกายและกิจกรรมนันทนการ
ของประชาชน

จํานวน 150,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- อุดหนุนกลุ่มสตรีเพือการพัฒนาอาชีพตําบลบางเตย   80,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มสตรีเพือการพัฒนาอาชีพตําบลบางเตย ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเพือการพัฒนาอาชีพตําบลบางเตย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 45 ตังจ่ายจากเงินรายได้
- อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบางเตย   50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบางเตย
ตามโครงการครอบครัวอบอุ่น เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 51 ตังจ่ายจากเงินรายได้
- อุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ต้งไว้  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินตําบลบางเตย ปรากฏใน
แผนพัฒนฯ (2558-2560) หน้า 51 ตังจ่ายจากรายได้

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรบม บําบัด ฟืนฟู ผู้ติดยาเสพติดใน
ตําบลบางเตย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 49
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรม บําบัด ฟืนฟู ผู้ติดยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล
พืนฐาน ในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ค่าจัดพิมพ์แบบสํารวจ การนําเข้าข้อมูลและสรุปประเมินผลการจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560)
หน้า 56 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน จํานวน 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างเขือนคอนกรีตเหล็กพร้อม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราวเหล็กกันตก ถนนซอยศาลตาขุน
หมู่ที 1 เขือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดระยะยาวรวม 21 เมตร
สูง 2 เมตร และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร
ระยะทางยาวรวม 110 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
550 ตารางเมตร และราวเหล็กกันตกระยะทางรวม 110 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 27 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ก่อสร้างเขือน คสล.กันดินริมคลองสามบาท ซอยศาลตาขุน
(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที 1

จํานวน 823,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างเขือนคอนกรีตเหล็กถนนซอย
บ้านลุงเชียว หมู่ที 1 ขนาดระยะทางยาวรวม 45 เมตร
สูง 2 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 26 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ก่อสร้างเขือน คสล.กันดินริมคลอง ซอยบ้านนายเชียว หมู่ที 1 จํานวน 390,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 12,633,000 บาท
งบลงทุน รวม 12,633,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 12,633,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลบางเตย  ตังไว้  60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลบางเตย เพือดําเนิน
กิจการของสภาวัฒนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560)
หน้า 54 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามประเพณี วันสําคัญทางศาสนา
เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา และงานสําคัญต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 54 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายเพือการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆ และ
ประชาชนในท้องถิน เกียวกับองค์ความรู้หรือวิถีการดําเนินชีวิต
ในชุมชนเช่น คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน ค่ายกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560)
หน้า 50 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆ จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และงานรัฐพิธีต่างๆ ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560)
หน้า 54 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธีต่างๆ จํานวน 350,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที 6 ขนาดกว้างเฉลีย 5 ม.
ระยะทางยาวรวม 260 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพืนที
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบล
บางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560)
หน้า 34 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ตังแต่บ้านนายสมินถึงบ้านผู้ใหญ่สมัยและคอสะพานที 1 หมู่ที 6

จํานวน 698,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังและหินคลุก
ถนนบางเตยซอย 3/1 หมู่ที 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลีย 7 ม.
ระยะทางยาวรวม 522 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
3,654 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
คํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 28 ตังจ่ายจากเงินรายได้/เงินอุดหนุน

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังบดอัด บริเวณหลังขนส่งเพือเป็นเส้นทาง
คมนาคมเข้าสู่ทีดินของ อบต.บางเตย ซอย 3/1 หมู่ที 2

จํานวน 2,694,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเทิดพระเกียรติ ซอย 2 หมู่ที 3 ขนาดกว้างเฉลีย 4 เมตร
ระยะทางยาวรวม 125 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพืนที
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบล
บางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560)
หน้า 30 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทิดพระเกียรติ ซอย 2 หมู่ที 3 จํานวน 502,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างเขือนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนบางเตยซอย 6 หมู่ที 2 ขนาดระยะทางรวม 228 เมตร
สูง 2 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 29 ตังจ่ายจากเงินรายได้/เงินอุดหนุน

ก่อสร้างเขือน/กําแพง คสล.ริมคลองคุต ถนนบางเตย ซอย 6 หมู่ที 2 จํานวน 1,911,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างเขือนคอนกรีตเหล็ก
ถนนบางเตยซอย 8 หมู่ที 2 ขนาดระยะทางยาวรวม
135.50 เมตร สูง 2 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 29 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ก่อสร้างเขือน คสล.กันดินริมตลิง ถนนบางเตย ซอย 8
(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที 2

จํานวน 1,013,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างเขือนคอนกรีตเหล็ก
ถนนบางเตยซอย 7 หมู่ที 2 ขนาดระยะทางยาวรวม 90 เมตร
สูง 2 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 29 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ก่อสร้างเขือน คสล.กันดินริมตลิง ถนนบางเตย ซอย 7
(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที 2

จํานวน 692,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนลูกรังเสริมหินคลุก
พร้อมบดอัดแน่นถนนเทิดพระเกียรติ ซอย 1 หมู่ที 5
ขนาดกว้างเฉลีย 5 เมตร ระยะทางยาวรวม 206 เมตร หรือ
มีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,030 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560)หน้า 33 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ยกระดับถนน เทิดพระเกียรติ ซอย 1 (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที 5 จํานวน 256,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองประดับ หมู่ที 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร
ยาว 5 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
คํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 31 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองประดับ (สะพานที 2) หมู่ที 3 จํานวน 870,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายนําคอนกรีตเหล็ก
ถนนเจริญทํา หมู่ที 1 ขนาดระยะทางยาวรวม 242 เมตร
โดยใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร(มอก.ชัน 3) พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบล
บางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560)
หน้า 27 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก
ซอยเจริญธรรม (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที 1

จํานวน 693,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายนําคอนกรีตเหล็ก
ถนนบางเตยซอย 1 หมู่ที 1 ขนาดระยะทางยาวรวม
296 เมตร โดยใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร(มอก.ชัน 3) พร้อมบ่อพัก
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 27 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก ริมถนนบางเตย
ซอย 1 หมู่ที 1

จํานวน 845,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายนําคอนกรีตเหล็ก
ถนนบางเตยซอย 4 หมู่ที 2 ขนาดระยะทางยาวรวม 117 เมตร
โดยใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.80 เมตร(มอก.ชัน 3) พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบล
บางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 30
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. ถนนบางเตย ซอย 4
(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที 2

จํานวน 460,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์
วัชพืช ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 622,600 บาท

แผนงานการเกษตร

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง
สาธารณะภายในหมู่ที 7 โดยใช้หินคลุกจํานวน 214
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลียแต่งเรียบ รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 35
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนสาธารณะในพืนที หมู่ที 7 จํานวน 114,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง
สาธารณะภายในหมู่ที 5 โดยใช้หินคลุกจํานวน 181
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลียแต่งเรียบ รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 33
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนสาธารณะในพืนที หมู่ที 5 จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง
สาธารณะภายในหมู่ที 3 โดยใช้หินคลุกจํานวน 450
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลียแต่งเรียบ รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 31
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนสาธารณะในพืนที หมู่ที 3 จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง
สาธารณะภายในหมู่ที 2 โดยใช้หินคลุกจํานวน 341
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลียแต่งเรียบ รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 29
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนสาธารณะในพืนที หมู่ที 2 จํานวน 182,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง
สาธารณะภายในหมู่ที 1 โดยใช้หินคลุกจํานวน 281
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลียแต่งเรียบ รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 26
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนสาธารณะในพืนที หมู่ที 1 จํานวน 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
(ก.อบต.) เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไปและค่าจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจของกองช่าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 254,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 304,760 บาท
งบบุคลากร รวม 304,760 บาท
งานกิจการประปา รวม 3,468,760 บาท

แผนงานการพาณิชย์

- อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย ตังไว้ 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนศูนย์บริการฯ ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 45 ตังจ่ายจากเงินรายได้
- อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย ตังไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนศูนย์บริการฯ ตามโครงการป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ ประจําปี 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 46 ตังจ่ายจากเงินรายได้
- อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย ตังไว้ 30,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนศูนย์บริการฯ ตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการฯ ประจําปี 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 46 ตังจ่ายจากเงินรายได้
- อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย ตังไว้ 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนศูนย์บริการฯ ตามโครงการส่งเสริมพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ดี ตําบลบางเตย ประจําปี 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 46 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 370,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 370,600 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 370,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นยาแบบแรงดันของเหลว
จํานวน 4 เครือง เครืองละ 13,000 บาท
(1) เป็นเครืองพ่นยาชนิดสะพายหลัง
(2) เครืองยนต์เบนซิน
(3) ขนาดเครืองยนต์ไม่ตํากว่า 1.5 แรงม้า
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้

เครืองพ่นยาแบบแรงดันของเหลว จํานวน 4 เครือง จํานวน 52,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,000 บาท
งบลงทุน รวม 52,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายท่อเมนประปาจาก
โรงงานเบสท์พลาสติกฯ สินสุดบ้านผู้ใหญ่สําเริง หมู่ที 1
โดยใช้ท่อ HDPE o 3" PN 10 ระยะทางยาวรวม
478 เมตร พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 39
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ขยายท่อเมนประปาจากโรงงานเบสท์พลาสติกฯ
สินสุดบ้านผู้ใหญ่สําเริง หมู่ที 1

จํานวน 151,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 944,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครืองปรับอากาศ เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่างๆ เครืองปรินเตอร์ ฯลฯ (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,094,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับหอถังประปา เครืองสูบนํา และอืนๆ
เพือใช้ในกิจการประปา และเพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าเสียงตามสาย
ทีสถานีรับทีใช้เปิดเพือส่งข่าวของทางราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชน ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,500,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ได้แก่ นํามันดีเซล
นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง และใช้ในกิจการอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับงานกิจการประปา
ได้แก่ ท่อนําประปา กาว ข้อต่อ ข้องอ ก๊อกนํา มาตรวัดนํา ฯลฯ
ทีใช้ในกิจการประปาและกิจการอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างของ อบต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย ค่าตอบแทนในการยืมตัวราชการพนักงานส่วนตําบลทีมา
ปฏิบัติราชการ ค่าตอบแทนบุคคลทีได้รับการแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที
ในการเลือกตัง ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ) ค่าตอบแทน อปพร.หรือผู้ปฏิบัติงานด้าน
อปพร.ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,070,000 บาท
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- เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที
สํานักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)    250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับ สปสช. (ถือปฏิบัติตามแนวทาง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1263
ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557) ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560)หน้า 44 ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เงินสมทบกองสวัสดิการชุมชน  ตังไว้ 68,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560) หน้า 51 ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เงินทุนการศึกษา  ตังไว้  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย ให้กับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิน และสมาชิกสภาท้องถิน ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 58 ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 368,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเพือบรรเทา
ความเดือดร้อนของราษฎร เช่น นําท่วม อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

สํารองจ่าย จํานวน 1,108,020 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์รับรองและ
วินิจฉัยแล้ว มียากจนหรือถูกทอดทิง ขาดอุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ ในตําบลบางเตย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
(2558-2560)หน้า 51 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 56
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท
งบกลาง รวม 2,406,420 บาท
งบกลาง รวม 2,406,420 บาท
งบกลาง รวม 2,406,420 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น ถนน
สะพาน ประตูนํา ทางเท้า อาคาร รัว สนามกีฬา ซัมเมอร์ส
หอถังประปา ท่อเมนประปา รวมทังค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง หมู่ที 1-7 ฯลฯ
(รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกินกว่า
5,000 บาท) ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 350,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายท่อเมนประปาจากคลองบางเตย
หมู่ที 2 ถึงทางเข้าสถานีขนส่ง หมู่ที 1 โดยใช้ท่อ HDPE
o 3" PN 10 ระยะทางยาวรวม 1,110 เมตร พร้อมอุปกรณ์
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2558-2560)
หน้า 39 ตังจ่ายจากเงินรายได้

วางท่อเมนประปา จากคลองบางเตยหมู่ที 2 ถึงทางเข้าขนส่ง หมู่ที 1 จํานวน 443,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจําทีจะพ้น หรือมีสิทธิได้รับ
บําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเดือน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0313.4/ว 0691 ลงวันที 4 มีนาคม 2541 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.5/ว 391
ลงวันที 23 กุมภาพันธ์ 2553) ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
เป็นอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายได้ประจําปี ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2558-2560) หน้า 56 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 600,000 บาท


