
 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารสว่นต าบลบางเตย 
อ าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม 

 
 

         งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

ต้นฉบับ 



องคการบริหารสวนตําบลบางเตย
เขต/อําเภอ สามพราน    จังหวัดนครปฐม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9/99  ม.1  ซอย-  ถนนไรขิง-ทรงคนอง  แขวง/ตําบล บางเตย
  เขต/อําเภอ สามพราน  จังหวัดนครปฐม  73210

พื้นที่ 10.72 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 7,117 คน
ชาย 3,310 คน

หญิง 3,807 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบางเตย
อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบางเตย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 123,380,677.53 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 99,665,000.58 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 55,782,781.13 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 17 โครงการ รวม 2,783,623.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 43,743,880.81 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 3,337,581.14 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,426,377.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 498,738.10 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 2,045,973.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 12,610.38 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 875.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 24,252,124.99 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,169,601.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 63,996.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 33,856,081.72 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 9,379,847.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,151,992.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,351,960.74 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,002,901.48 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 969,380.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 12,480,552.06 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางเตย
อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 2,950,486.57 15,000,000.00 12,840,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

2,186,692.00 2,007,700.00 1,757,700.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 1,110,549.09 950,000.00 600,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

2,646,512.00 2,550,000.00 2,550,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 56,920.00 20,500.00 20,500.00

หมวดรายได้จากทุน 2,180.00 500.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 8,953,339.66 20,528,700.00 17,768,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 33,937,523.21 41,986,300.00 39,746,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

33,937,523.21 41,986,300.00 39,746,300.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,657,238.00 12,485,000.00 12,485,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

14,657,238.00 12,485,000.00 12,485,000.00

รวม 57,548,100.87 75,000,000.00 70,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางเตย
อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,527,014.00 11,366,470.00 12,907,735.00

งบบุคลากร 19,573,419.00 23,442,430.00 21,425,800.00

งบดําเนินงาน 11,763,472.89 27,014,000.00 24,414,465.00

งบลงทุน 4,100,135.11 10,479,300.00 8,887,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,676,820.00 2,667,800.00 2,335,000.00

งบรายจ่ายอื่น 18,000.00 30,000.00 30,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 47,658,861.00 75,000,000.00 70,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบางเตย
อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลบางเตย
อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,365,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,190,560

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,748,305

แผนงานสาธารณสุข 6,295,540

แผนงานเคหะและชุมชน 11,543,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 841,360

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 600,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,492,000

แผนงานการพาณิชย 4,015,440

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,907,735

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 70,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลบางเตย
อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,907,735 12,907,735
    งบกลาง 12,907,735 12,907,735

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,827,460 1,223,460 4,793,040 10,843,960
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,162,680 0 0 2,162,680

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,664,780 1,223,460 4,793,040 8,681,280

งบดําเนินงาน 3,645,000 620,000 1,630,000 5,895,000
    คาตอบแทน 920,000 360,000 870,000 2,150,000

    คาใช้สอย 1,520,000 260,000 480,000 2,260,000

    คาวัสดุ 640,000 0 230,000 870,000

    คาสาธารณูปโภค 565,000 0 50,000 615,000

งบลงทุน 130,000 15,000 100,000 245,000
    คาครุภัณฑ 130,000 15,000 100,000 245,000

งบเงินอุดหนุน 352,000 0 0 352,000
    เงินอุดหนุน 352,000 0 0 352,000

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 0 30,000
    รายจายอื่น 30,000 0 0 30,000

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 1,312,560 1,312,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,312,560 1,312,560

งบดําเนินงาน 2,428,000 2,428,000
    คาตอบแทน 198,000 198,000

    คาใช้สอย 850,000 850,000

    คาวัสดุ 1,380,000 1,380,000

งบลงทุน 450,000 450,000
    คาครุภัณฑ 450,000 450,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,553,700 938,340 2,492,040
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,553,700 938,340 2,492,040

งบดําเนินงาน 632,000 1,497,465 2,129,465
    คาตอบแทน 272,000 90,000 362,000

    คาใช้สอย 150,000 530,900 680,900

    คาวัสดุ 210,000 794,565 1,004,565

    คาสาธารณูปโภค 0 82,000 82,000

งบลงทุน 50,000 100,000 150,000
    คาครุภัณฑ 50,000 100,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 0 976,800 976,800
    เงินอุดหนุน 0 976,800 976,800

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 3,089,040 3,089,040
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,089,040 3,089,040

งบดําเนินงาน 2,864,000 2,864,000
    คาตอบแทน 754,000 754,000

    คาใช้สอย 830,000 830,000

    คาวัสดุ 1,280,000 1,280,000

งบลงทุน 150,000 150,000
    คาครุภัณฑ 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 192,500 192,500
    เงินอุดหนุน 192,500 192,500

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 2,042,100 1,296,000 3,338,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,042,100 1,296,000 3,338,100

งบดําเนินงาน 2,245,000 4,860,000 7,105,000
    คาตอบแทน 595,000 260,000 855,000

    คาใช้สอย 600,000 3,900,000 4,500,000

    คาวัสดุ 1,050,000 700,000 1,750,000

งบลงทุน 200,000 400,000 600,000
    คาครุภัณฑ 200,000 400,000 600,000

งบเงินอุดหนุน 500,000 0 500,000
    เงินอุดหนุน 500,000 0 500,000

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 177,660 177,660
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 177,660 177,660

งบดําเนินงาน 390,000 390,000
    คาตอบแทน 30,000 30,000

    คาใช้สอย 360,000 360,000

งบเงินอุดหนุน 273,700 273,700
    เงินอุดหนุน 273,700 273,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ
รวม

งบดําเนินงาน 560,000 560,000
    คาใช้สอย 560,000 560,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 40,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 6,492,000 6,492,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 6,492,000 6,492,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 172,440 172,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 172,440 172,440

งบดําเนินงาน 3,043,000 3,043,000
    คาตอบแทน 43,000 43,000

    คาใช้สอย 600,000 600,000

    คาวัสดุ 600,000 600,000

    คาสาธารณูปโภค 1,800,000 1,800,000

งบลงทุน 800,000 800,000
    คาครุภัณฑ 300,000 300,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 500,000 500,000

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,365,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,190,560

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,748,305

แผนงานสาธารณสุข 6,295,540

แผนงานเคหะและชุมชน 11,543,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 841,360

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 600,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,492,000

แผนงานการพาณิชย์ 4,015,440

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,907,735

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 70,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลบางเตย และโดยอนุมัติ
ของนายอําเภอสามพราน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลบางเตย
อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลบางเตย
อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 24,273,736.69 200.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 97,943.61 48,356.54 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 867,667.44 13,000,000.00 -24.31 % 9,840,000.00
     ภาษีป้าย 2,170,536.00 2,034,262.59 2,000,000.00 50.00 % 3,000,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 26,542,216.30 2,950,486.57 15,000,000.00 12,840,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,827,910.00 1,906,610.00 1,750,000.00 -14.29 % 1,500,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 8,526.50 26,657.00 35,000.00 0.00 % 35,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,470.00 2,030.00 2,400.00 0.00 % 2,400.00
     คาปรับการผิดสัญญา 181,380.00 4,224.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

157,000.00 148,950.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

75,000.00 83,032.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,390.00 1,580.00 1,800.00 0.00 % 1,800.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 12,880.00 13,609.00 8,500.00 0.00 % 8,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,266,556.50 2,186,692.00 2,007,700.00 1,757,700.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 1,070,469.56 1,110,549.09 950,000.00 -36.84 % 600,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,070,469.56 1,110,549.09 950,000.00 600,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 2,503,853.00 2,580,226.00 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 64,125.00 66,286.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 2,567,978.00 2,646,512.00 2,550,000.00 2,550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 30,100.00 25,500.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 60.00 31,420.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 30,160.00 56,920.00 20,500.00 20,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 7,120.00 2,180.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 7,120.00 2,180.00 500.00 500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 716,621.58 726,816.88 719,000.00 11.27 % 800,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,733,135.80 8,113,491.94 8,400,000.00 0.00 % 8,400,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,588,396.55 4,606,295.38 4,700,000.00 27.66 % 6,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 319,467.07 266,235.17 380,000.00 0.00 % 380,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,567,157.02 4,975,657.45 5,500,000.00 9.09 % 6,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 10,664.00 9,012.00 16,000.00 0.00 % 16,000.00
     คาภาคหลวงแร 42,405.58 40,423.27 36,000.00 0.00 % 36,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 59,712.77 63,712.32 44,000.00 0.00 % 44,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

16,524,774.00 15,118,981.00 22,178,700.00 -18.58 % 18,057,700.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 4,660.00 6,090.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 9,554.50 10,807.80 9,600.00 0.00 % 9,600.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 36,576,548.87 33,937,523.21 41,986,300.00 39,746,300.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 14,176,066.00 14,657,238.00 12,485,000.00 0.00 % 12,485,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,176,066.00 14,657,238.00 12,485,000.00 12,485,000.00
รวมทุกหมวด 83,237,115.23 57,548,100.87 75,000,000.00 70,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางเตย

อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 70,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 12,840,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 9,840,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 3,000,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,757,700 บาท
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,500,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 35,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,400 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 120,000 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 60,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,800 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 8,500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 600,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 600,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 2,550,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 2,500,000 บาท

รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,500 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 500 บาท
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หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 39,746,300 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 800,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,400,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,000,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 380,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,000,000 บาท

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 16,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 36,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 44,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 18,057,700 บาท

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 9,600 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,485,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,485,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 352,133 316,714 360,000 2.78 % 370,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 16,180 15,200 15,200 5.26 % 16,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,296,100 7,612,600 8,600,000 11.85 % 9,619,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 994,400 1,042,900 1,300,000 -8.45 % 1,190,100

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินสํารองจาย 0 564,450 166,320 -32.58 % 112,135

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,150,300

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 20,000

เงินทุนการศึกษา 0 0 50,000 0 % 50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลบางเตย

อําเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช.)

0 0 250,000 0 % 250,000

เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
สํานักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

250,000 250,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 70,000 100,000 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

638,000 625,150 1,250,300 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 20,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 9,616,813 10,527,014 12,141,820 12,907,735
รวมงบกลาง 9,616,813 10,527,014 12,141,820 12,907,735
รวมงบกลาง 9,616,813 10,527,014 12,141,820 12,907,735

รวมแผนงานงบกลาง 9,616,813 10,527,014 12,141,820 12,907,735
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

556,320 556,320 566,320 0 % 566,320

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 48,000 48,000 48,000 0 % 48,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 48,000 48,000 48,000 0 % 48,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

0 0 95,040 0 % 95,040

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,310,280 1,310,280 1,405,320 0 % 1,405,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,962,600 1,962,600 2,162,680 2,162,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,751,880 1,921,500 1,923,500 -6.02 % 1,807,620

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 12,000 78.5 % 21,420

เงินประจําตําแหนง 228,000 228,000 228,000 -3.95 % 219,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 179,940 186,960 194,220 1.92 % 197,940

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 531,120 546,000 358,800 0 % 358,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 56,400 47,340 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,747,340 2,929,800 2,776,520 2,664,780
รวมงบบุคลากร 4,709,940 4,892,400 4,939,200 4,827,460

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 19,200 200,000 150 % 500,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,360 6,620 50,000 -60 % 20,000

คาเชาบ้าน 206,500 237,000 252,000 19.05 % 300,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 320,460 363,020 602,000 920,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 150,000

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาใช้จายด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ 
คาโฆษณาและเผยแพร คาเชาเครื่องขยาย
เสียง คาธรรมเนียม 
คาติดตั้งไฟฟ้า/ประปา คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 
คาปรับปรุงเว็บไซด์ อบต. ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได้

0 60,381.73 0 0 % 0
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- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาใช้จายด้าน
อิเล็กทรอนิกส์
คาโฆษณาและเผยแพร คาเชาเครื่องขยาย
เสียง คาธรรมเนียม
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก
คาปรับปรุงเว็บไซด์ อบต. ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได้

118,992.68 0 0 0 % 0

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาใช้จายด้าน
อิเล็กทรอนิกส์
คาโฆษณาและเผยแพร คาเชาเครื่องขยาย
เสียง คาเบี้ยประกัน
คาติดตั้งไฟฟ้า/ประปา คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก
คาปรับปรุงเว็บไซต์ อบต. ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได้
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ทั่วไป)

0 0 350,000 -100 % 0

- เพื่อจายเป็นคาหนังสือพิมพ์และคาใช้จาย
ในการเป็นสมาชิก 
จัดซื้อหนังสือ จุลสาร คาจัดทําวารสาร ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

0 2,420 0 0 % 0
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- เพื่อจายเป็นคาหนังสือพิมพ์และคาใช้จาย
ในการเป็นสมาชิก 
จัดซื้อหนังสือ จุลสาร คาจัดทําวารสาร ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ทั่วไป)

0 0 50,000 -100 % 0

- เพื่อจายเป็นคาหนังสือพิมพ์และคาใช้จาย
ในการเป็นสมาชิก
จัดซื้อหนังสือ จุลสาร คาจัดทําวารสาร ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

2,430 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัล คาพวงมาลัย หรือ
พวงมาลา ฯลฯ

2,000 0 0 0 % 0

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย 
หรือพวงมาลา ฯลฯ

0 1,000 20,000 -100 % 0

คาใช้จายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการ

0 0 0 100 % 250,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราช 0 105,816 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,662 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการฯ 0 0 250,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 600,000
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โครงการปรับปรุงผังกําหนดผู้รับผิดชอบ
งานบริการประชาชน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงาน กํานัน ผู้ใหญบ้าน ผู้นําองค์กร
ชุมชนตางๆ ของ
องค์การบริหารสวนตําบลบางเตย

240,720 0 100,000 200 % 300,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 50,000 -60 % 20,000

สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ 0 8,667 500,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,613.31 17,406.77 150,000 -13.33 % 130,000

รวมค่าใช้สอย 403,417.99 195,691.5 1,570,000 1,520,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 71,190 87,340 180,000 -44.44 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 37,129 21,342 120,000 -33.33 % 80,000

วัสดุกอสร้าง 8,420 2,350 100,000 -80 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 3,960 150,000 -6.67 % 140,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 79,330.9 60,884 150,000 -6.67 % 140,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 22,068 30,730 100,000 -50 % 50,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 179,620 64,920 200,000 -50 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 397,757.9 271,526 1,010,000 640,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 361,698.45 309,909.75 400,000 0 % 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,311.2 2,296.77 35,000 42.86 % 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 14,910.22 11,509.02 50,000 -50 % 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 41,645 36,051.6 75,000 -86.67 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 99,916.6 92,350.4 80,000 -50 % 40,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 520,481.47 452,117.54 640,000 565,000
รวมงบดําเนินงาน 1,642,117.36 1,282,355.04 3,822,000 3,645,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพระบบดิจิตอล 30,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มน้ําไฟฟ้า จํานวน 1 ใบ 0 0 15,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 15,000 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card)

0 700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 25,800 69,319.25 150,000 -13.33 % 130,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,800 70,019.25 196,000 130,000
รวมงบลงทุน 55,800 70,019.25 196,000 130,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.

0 0 0 100 % 22,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.

22,000 22,000 22,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการบริหารจัดการศูนย์
บริการและถายทอดฯ)

0 0 0 100 % 90,000

อุดหนุนศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชฯ)

0 0 0 100 % 100,000

อุดหนุนศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพเกษตรกร)

0 0 0 100 % 40,000

อุดหนุนศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการสงเสริมพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์พันธุ์ดี)

0 0 0 100 % 100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการบริหารจัดการศูนย์
บริการและถายทอดฯ)

90,000 90,000 90,000 -100 % 0
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อุดหนุนศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์)

100,000 100,000 0 0 % 0

อุดหนุนศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชฯ)

0 0 100,000 -100 % 0

อุดหนุนศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพเกษตรกร)

40,000 40,000 40,000 -100 % 0

อุดหนุนศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการสงเสริมพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์พันธุ์ดี)

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

รวมเงินอุดหนุน 352,000 352,000 352,000 352,000
รวมงบเงินอุดหนุน 352,000 352,000 352,000 352,000

วันที่พิมพ์ : 21/7/2564  11:29 หน้า : 11/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 18,000 18,000 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 18,000 18,000 30,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 18,000 18,000 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,777,857.36 6,614,774.29 9,339,200 8,984,460
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 635,220 756,960 1,084,740 6.15 % 1,151,460

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 104,000 -48.08 % 54,000

เงินประจําตําแหนง 0 4,500 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 238,200 245,400 7,800 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 873,420 1,006,860 1,214,540 1,223,460
รวมงบบุคลากร 873,420 1,006,860 1,214,540 1,223,460
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 4,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

คาเชาบ้าน 78,700 59,400 180,000 0 % 180,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 86,180 72,260 365,000 360,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 27,404 12,428 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,332 45,700 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการฯ 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการปลูกจิตสํานึกและสร้าง
ความตระหนัก 
ด้านการป้องกันการทุจริต

0 0 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสงเสริมความรู้ด้านกฎหมายแก
บุคลากร ผู้นําชุมชน 
ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตําบลบางเตย

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการสงเสริมความรู้ด้านกฎหมายแก
บุคลากร ผู้นําชุมชน
ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตําบลบางเตย

27,600 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม
ระดับหมูบ้าน/ตําบล 
รวมทั้งการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรม
ชุมชน

0 0 50,000 -60 % 20,000

โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม
ระดับหมูบ้าน/ตําบล
รวมทั้งการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรม
ชุมชน

7,520 41,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 66,856 99,628 290,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 153,036 171,888 655,000 620,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 11,800 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 10,000 50 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,800 0 25,000 15,000
รวมงบลงทุน 11,800 0 25,000 15,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,038,256 1,178,748 1,894,540 1,858,460
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,285,205 2,632,566 3,172,340 2.52 % 3,252,420

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

12,425 14,340 12,000 78.5 % 21,420

เงินประจําตําแหนง 161,350 148,000 170,400 0 % 170,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,326,589 1,207,706 1,182,000 -2.13 % 1,156,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 19,860 14,550 192,000 0 % 192,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,805,429 4,017,162 4,728,740 4,793,040
รวมงบบุคลากร 3,805,429 4,017,162 4,728,740 4,793,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 6,300 500,000 0 % 500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 55,900 17,280 30,000 -33.33 % 20,000

คาเชาบ้าน 207,105 274,500 292,000 2.74 % 300,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 293,695 352,990 872,000 870,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 232,075 118,500 230,000 -34.78 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  18,620 84,140 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการฯ 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ อบต. บางเตย

0 0 500,000 -80 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ของ อบต.บางเตย

0 0 100,000 -70 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,400 3,565 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 262,095 206,205 1,180,000 480,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 143,921 75,486 180,000 -44.44 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,562 3,718 30,000 -33.33 % 20,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 159,180 90,260 160,000 -37.5 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 307,663 169,464 390,000 230,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 863,453 728,659 2,442,000 1,630,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานมีที่เท้าแขนปรับความสูงได้ 5,000 14,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 12,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 16,000 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction 15,400 8,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้น  จํานวน 1 เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 0 2,500 0 0 % 0

จอภาพแบบ LED หรือดีกวา ขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว

2,800 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

0 1,400 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 17,663 21,700 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,863 76,600 122,000 100,000
รวมงบลงทุน 56,863 76,600 122,000 100,000

รวมงานบริหารงานคลัง 4,725,745 4,822,421 7,292,740 6,523,040
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,541,858.36 12,615,943.29 18,526,480 17,365,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 53,566 264,600 279,970 4.82 % 293,460
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

4,181 19,680 19,680 0 % 19,680

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 807,360 820,370 895,440 0.63 % 901,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 111,000 105,000 108,000 -8.94 % 98,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 976,107 1,209,650 1,303,090 1,312,560
รวมงบบุคลากร 976,107 1,209,650 1,303,090 1,312,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 31,950 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 50,000 -60 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 6,000 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 40,050 228,000 198,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,700 2,396 70,000 -28.57 % 50,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายโครงการ/กิจกรรม สําหรับฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

0 143,100 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการฯ 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการตั้งดาน อปพร. ตําบลบางเตย 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการถังดับเพลิงเพื่อชุมชนปลอดภัยหาง
ไกลอัคคีภัย

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการทดสอบสมรรถภาพรางกายของ
พนักงาน บุคลากร 
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และ
คณะกรรมการ
ประเมินสมรรถภาพรางกาย

0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณ
ภัยตางๆ

0 0 800,000 -37.5 % 500,000

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชน
ในตําบลบางเตย

49,577.8 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ อปพร. 
ตําบลบางเตย

0 0 250,000 -92 % 20,000
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โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย
และการป้องกันภัยแกเยาวชนและ
ประชาชน

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรสูความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

0 0 40,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 25,255.94 10,854.59 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 86,533.74 156,350.59 1,460,000 850,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 250,000 -20 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 126,360 0 800,000 -25 % 600,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 172,520 133,376 250,000 0 % 250,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 45,000 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 200,000 0 % 200,000

วัสดุสํารวจ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 343,880 133,376 1,610,000 1,380,000
รวมงบดําเนินงาน 430,413.74 329,776.59 3,298,000 2,428,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ชนิดตู้เหล็ก 40,000 0 0 0 % 0
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โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 5,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์

94,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องชวยหายใจพร้อมอุปกรณ์ถังอัด
อากาศ

240,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

เครื่องมืองัดอเนกประสงค์ 30,000 0 0 0 % 0

ชุดผจญเพลิงมาตรฐาน 150,000 0 0 0 % 0

ตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู 0 6,000 0 0 % 0

ถุงมือดับเพลิงแบบยาวพร้อมวัสดุสะท้อน
แสงหลังมือ

0 51,000 0 0 % 0

หน้ากากกันควันและสารพิษ แบบคลุมหน้า
เต็ม

120,000 0 0 0 % 0

หมวกนิรภัยสําหรับนักดับเพลิง 0 192,000 0 0 % 0

หัวฉีดน้ําดับเพลิง หัวฟอกซ์ชนิดปรับฝอย
เกลียว

5,000 0 0 0 % 0

หัวฉีดน้ําดับเพลิง หัวฟอกซ์แบบด้ามปน 60,000 0 0 0 % 0

หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบสวมเร็ว แบบลําตรง 10,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

0 0 17,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 188,853.64 277,091.82 450,000 0 % 450,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 943,253.64 526,091.82 467,000 450,000
รวมงบลงทุน 943,253.64 526,091.82 467,000 450,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,349,774.38 2,065,518.41 5,068,090 4,190,560
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,349,774.38 2,065,518.41 5,068,090 4,190,560

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 988,784 1,178,160 1,193,740 -8.3 % 1,094,700

เงินประจําตําแหนง 62,250 78,000 78,000 -26.92 % 57,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 369,960 374,640 354,000 0 % 354,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 29,460 24,780 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,450,454 1,655,580 1,673,740 1,553,700
รวมงบบุคลากร 1,450,454 1,655,580 1,673,740 1,553,700
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 155,000 0 % 155,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 45,000 48,000 64,000 12.5 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 48,200 73,000 264,000 272,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 40,281.14 24,765 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 6,660 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 7,768 23,950 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการฯ 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

0 72,511 45,000 -55.56 % 20,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 4,800 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 48,049.14 132,686 185,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 113,270 22,765 200,000 -50 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 131,550 0 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 244,820 22,765 360,000 210,000
รวมงบดําเนินงาน 341,069.14 228,451 809,000 632,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื่้นหรือแบบแขวน
ขนาด 32,000 บีทียู

0 42,300 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 14,100 -100 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV จํานวน 2 เครื่อง

0 0 35,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โต๊ะกลมพลาสติกพร้อมขา จํานวน 20 ตัว 0 0 40,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สําหรับงาน
ประมวลผล)

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี 0 15,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 5,900 11,600 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 16,200 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,900 124,100 154,300 50,000
รวมงบลงทุน 5,900 124,100 154,300 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,797,423.14 2,008,131 2,637,040 2,235,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 261,050 276,900 293,640 6.03 % 311,340

เงินวิทยฐานะ 38,500 42,000 42,000 0 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 416,020 572,220 540,000 8.33 % 585,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 715,570 891,120 875,640 938,340
รวมงบบุคลากร 715,570 891,120 875,640 938,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 70,000 0 % 70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 90,000 90,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

- เพื่อจายเป็นคาถายสําเนาเอกสาร คา
โฆษณาและเผยแพร
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม คาจ้างเหมาบริการ
คาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็น ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้

48,182 0 0 0 % 0
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- เพื่อจายเป็นคาถายสําเนาเอกสาร คา
โฆษณาและเผยแพร
คาธรรมเนียมตางๆ คาติดตั้งไฟฟ้า/ประปา 
คาจ้างเหมาบริการ
คาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็น ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้

0 9,000 0 0 % 0

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาโฆษณา
และเผยแพร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า/ประปา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานการศึกษา 
(กอนวัย)

0 0 50,000 -100 % 0

- เพื่อจายเป็นคาหนังสือพิมพ์และคาใช้จาย
ในการเป็นสมาชิก
จัดซื้อหนังสือ จุลสาร คาจัดทําวารสาร ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
ในแผนงานการศึกษา (กอนวัย)

0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 34,020 0 0 % 0
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เพื่อ
จายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ 
และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง 

11,428 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการฯ 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของบุคลากรทาง
การศึกษาและ
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และภาคีเครือขาย

0 0 150,000 -66.67 % 50,000

โครงการสงเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคอราง

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง

0 19,980 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

0 251,380 472,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา
(คาจัดการเรียนการสอนฯ)

0 0 0 100 % 74,800

วันที่พิมพ์ : 21/7/2564  11:29 หน้า : 29/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา
(คาใช้จายในการจัดการศึกษาฯ)

0 0 0 100 % 49,720

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา
(คาอาหารกลางวันฯ)

0 0 0 100 % 226,380

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
โครงการสนับสนุนคาใช้จาย 
การบริหารสถานศึกษา

388,200 0 0 0 % 0

สนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

111,290 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 7,700 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 559,100 322,080 792,000 530,900
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 191,988 0 80,000 0 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,485 0 50,000 889.13 % 494,565

คาอาหารเสริม (นม) 518,469.92 395,901.4 600,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 67,399.3 4,200 50,000 0 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,120 86,060 100,000 0 % 100,000
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วัสดุการศึกษา 24,952.4 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 932,414.62 486,161.4 950,000 794,565
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 100,000 -50 % 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,113.98 6,466.04 12,000 0 % 12,000

คาบริการโทรศัพท์ 7,581.7 7,584.75 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 13,695.68 14,050.79 132,000 82,000
รวมงบดําเนินงาน 1,505,210.3 822,292.19 1,964,000 1,497,465

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องเคลือบเอกสาร 3,500 0 0 0 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์ 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 
กิโลกรัม

17,500 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี

17,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 5,900 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 177,500 76,100 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 221,400 76,100 110,000 100,000
รวมงบลงทุน 221,400 76,100 110,000 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางเตย (โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ)

79,000 150,000 189,600 -1.27 % 187,200

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาง
เตย

957,940 811,120 1,000,000 -21.04 % 789,600

รวมเงินอุดหนุน 1,036,940 961,120 1,189,600 976,800
รวมงบเงินอุดหนุน 1,036,940 961,120 1,189,600 976,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,479,120.3 2,750,632.19 4,139,240 3,512,605
รวมแผนงานการศึกษา 5,276,543.44 4,758,763.19 6,776,280 5,748,305
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,123,280 1,375,380 1,845,540 -6.58 % 1,724,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

เงินประจําตําแหนง 70,500 84,000 120,000 -7.5 % 111,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 890,460 994,200 1,110,000 0 % 1,110,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 108,967 120,000 132,000 0 % 132,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,205,207 2,585,580 3,219,540 3,089,040
รวมงบบุคลากร 2,205,207 2,585,580 3,219,540 3,089,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 21,600 420,000 0 % 420,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 3,480 30,000 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 94,800 151,600 310,000 -14.84 % 264,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 94,800 176,680 800,000 754,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 100,000 -50 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

75,200 0 0 0 % 0

การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน 
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 0 % 50,000

การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

17,100 0 0 0 % 0

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 0 0 0 100 % 80,000
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 25,900 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการฯ 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 16,997 0 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะ 33,200 500 100,000 -50 % 50,000

โครงการบํารุงรักษาต้นไม้และกําจัดวัชพืช
บริเวณสองข้างทาง 
ในพื้นที่ตําบลบางเตย

0 9,650 100,000 -50 % 50,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อยางตอเนื่องและยั่งยืน

29,842 500 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ขององค์กรปกครอง 
สวนท้องถิ่น

0 80,700 50,000 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมประจําหมูบ้าน (ทสม.) 
ตําบลบางเตย

27,100 0 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านสุขภาพ 
แกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อ
สม.) ตําบลบางเตย

0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) 
ประจําปงบประมาณ 2564

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีภาวะพึ่ง
พิง

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก

152,100 32,135 100,000 50 % 150,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอและไมติดตอ

7,050 37,300 100,000 -50 % 50,000

โครงการสร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวด
ล้อมและอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

0 8,500 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการสร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวด
ล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

9,690 0 0 0 % 0

โครงการสุขานาใช้ 35,414 480 50,000 -60 % 20,000
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โครงการอบรม บําบัด ฟนฟู ผู้ติดยาเสพติด 0 0 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,790 7,100 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 398,486 219,762 1,020,000 830,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,990 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 55,931.95 24,196 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 623,060 690,000 15.94 % 800,000

วัสดุการเกษตร 134,320 147,130 150,000 0 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,800 9,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,900 39,050 110,000 -9.09 % 100,000

วัสดุอื่น 342.4 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 257,284.35 842,436 1,230,000 1,280,000
รวมงบดําเนินงาน 750,570.35 1,238,878 3,050,000 2,864,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 71,720 9,075 150,000 0 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 71,720 9,075 150,000 150,000
รวมงบลงทุน 71,720 9,075 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 140,000

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู
บ้าน (อสม.)

0 0 0 100 % 52,500

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข

0 0 140,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

140,000 140,000 0 0 % 0
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อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู
บ้าน (อสม.)

0 0 52,500 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 140,000 140,000 192,500 192,500
รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 140,000 192,500 192,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,167,497.35 3,973,533 6,612,040 6,295,540
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,167,497.35 3,973,533 6,612,040 6,295,540

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 833,400 772,440 1,521,790 -15.7 % 1,282,860

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 42,840

เงินประจําตําแหนง 152,400 152,400 170,400 -10.56 % 152,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 343,560 325,440 492,000 0 % 492,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 15,780 10,020 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,345,140 1,260,300 2,256,190 2,042,100
รวมงบบุคลากร 1,345,140 1,260,300 2,256,190 2,042,100
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

248,102.65 414,436.2 500,000 0 % 500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,260 7,120 30,000 -33.33 % 20,000

คาเชาบ้าน 35,000 50,400 55,000 0 % 55,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 328,162.65 487,956.2 605,000 595,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 223,103 69,045 200,000 50 % 300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,648 22,216 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการฯ 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการกอสร้าง/ซอมแซมที่อยูอาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้

0 0 50,000 0 % 50,000
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการวางแผนและ
ปรับปรุง ผังเมืองรวม 
ผังชุมชน และการวางผังชุมชน

0 0 25,000 -20 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,363.53 7,180 100,000 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 242,114.53 98,441 405,000 600,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,300 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 453,345 226,440 720,000 -16.67 % 600,000

วัสดุกอสร้าง 44,960 150,496.47 200,000 0 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 62,050 62,550 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 580,655 439,486.47 1,170,000 1,050,000
รวมงบดําเนินงาน 1,150,932.18 1,025,883.67 2,180,000 2,245,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 36,000 บีทียู

94,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู

17,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

ปัมน้ําอัตโนมัติชนิดใช้กับบอน้ําตื้น (220 
โวลด์)

0 8,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น ขนาด 20 ลิตร 10,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 0 2,800 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart card)

0 700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

โครงการจัดซื้อบันไดปูนสําเร็จรูปพร้อมติด
ตั้ง จํานวน 3 อัน

34,700 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 200,000 0 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 155,700 12,000 200,000 200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 1

0 0 59,000 -100 % 0

เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 2

0 0 174,000 -100 % 0
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เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 3

0 0 35,000 -100 % 0

เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 4

45,000 0 45,000 -100 % 0

เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 5

66,000 0 66,000 -100 % 0

เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 6

64,000 0 80,000 -100 % 0

เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 7

35,000 0 35,000 -100 % 0

ขุดลอกคลองหมอคง (โดยใช้เครื่องจักร) 
หมูที่ 1

0 0 350,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 500,000 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายให้แกเอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง ของ อบต.บางเตย
ตั้งจายจากเงินรายได้

50,000 121,000 0 0 % 0
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เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายให้แกเอกชน
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งกอสร้าง ของ
อบต.บางเตย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) หน้า 95
ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผน
งานเคหะและชุมชน

0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 260,000 121,000 1,544,000 0
รวมงบลงทุน 415,700 133,000 1,744,000 200,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
สามพราน/อําเภอพุทธมณฑล

349,758.56 0 500,000 0 % 500,000

รวมเงินอุดหนุน 349,758.56 0 500,000 500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 349,758.56 0 500,000 500,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,261,530.74 2,419,183.67 6,680,190 4,987,100
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,182,160 1,075,634 1,161,480 1.04 % 1,173,600
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 145,013 123,661 137,400 -10.92 % 122,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,327,173 1,199,295 1,298,880 1,296,000
รวมงบบุคลากร 1,327,173 1,199,295 1,298,880 1,296,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 23,850 140,000 0 % 140,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,740 65,100 100,000 20 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 40,740 88,950 240,000 260,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,700 0 20,000 17,900 % 3,600,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
และของเสียในชุมชน

2,952,617.15 2,796,738.55 3,500,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,584.9 5,170 300,000 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 2,971,902.05 2,801,908.55 3,820,000 3,900,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 97,500 70,000 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 410,746 345,687.1 450,000 0 % 450,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 29,940 0 150,000 -66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 538,186 415,687.1 800,000 700,000
รวมงบดําเนินงาน 3,550,828.05 3,306,545.65 4,860,000 4,860,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 216,261.61 375,061.14 400,000 0 % 400,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 216,261.61 375,061.14 400,000 400,000
รวมงบลงทุน 216,261.61 375,061.14 400,000 400,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,094,262.66 4,880,901.79 6,558,880 6,556,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,355,793.4 7,300,085.46 13,239,070 11,543,100
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 274,200 291,892 308,640 -42.44 % 177,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 274,200 291,892 308,640 177,660
รวมงบบุคลากร 274,200 291,892 308,640 177,660

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 12,000 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ 0 0 50,000 -40 % 30,000
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุมสตรี
เพื่อการพัฒนาอาชีพ 
ตําบลบางเตย

0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุมสตรี
เพื่อการพัฒนาอาชีพ ต.บางเตย

134,950 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
ตําบลบางเตย

64,400 0 80,000 0 % 80,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
และผู้ไร้ที่พึ่งพิง

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วิถีชุมชนและวัฒนธรรม

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพเพื่อคนใน
ชุมชน

0 27,600 30,000 -100 % 0

สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม 
ให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 211,350 27,600 450,000 360,000
รวมงบดําเนินงาน 211,350 27,600 480,000 390,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมสตรีเพื่อการพัฒนาอาชีพตําบล
บางเตย

0 0 0 100 % 80,000

อุดหนุนกองทุนแมของแผนดิน 0 0 0 100 % 50,000

อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุบางเตยสร้างสรรค์ 0 0 0 100 % 143,700

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกลุมสตรีเพื่อการพัฒนาอาชีพตําบล
บางเตย

80,000 80,000 80,000 -100 % 0

อุดหนุนกองทุนแมของแผนดิน 0 0 50,000 -100 % 0

อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุบางเตยสร้างสรรค์ 143,700 143,700 143,700 -100 % 0

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดระดับตําบล

0 0 70,000 -100 % 0

อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลบางเตย

0 0 50,000 -100 % 0

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลบางเตย 0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 223,700 223,700 413,700 273,700
รวมงบเงินอุดหนุน 223,700 223,700 413,700 273,700

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 709,250 543,192 1,202,340 841,360
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 709,250 543,192 1,202,340 841,360
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การจัดกิจกรรม/การฝึกอบรมให้กับกลุม
องค์กรตางๆ ในพื้นที่ตําบลบางเตย

0 0 50,000 -100 % 0

การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ งานรัฐพิธี 
และพระราชพิธีตางๆ

0 17,260 100,000 -100 % 0

กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและวันสําคัญ
ทางศาสนา

0 0 100,000 -100 % 0

กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและวันสําคัญทางศาสนา

0 0 0 100 % 80,000

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 96,000 98,500 100,000 0 % 100,000

โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยตําบลบางเตย 280,300 58,867 450,000 -44.44 % 250,000
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการออกกําลัง
กายและกิจกรรม
นันทนาการ ของประชาชน

0 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 376,300 174,627 850,000 560,000
รวมงบดําเนินงาน 376,300 174,627 850,000 560,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลบางเตย 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลบางเตย 0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลบางเตย 0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

376,300 174,627 870,000 600,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 376,300 174,627 870,000 600,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

01 ติดตั้งกล้องวงจรปดบริเวณตรงข้ามที่ทํา
การ อบต.บางเตย
หมูที่ 1

0 0 0 100 % 400,000

02 ติดตั้งราวเหล็กริมคลองสามบาทบริเวณ
บ้านนายเชี่ยว หมูที่ 1

0 0 0 100 % 200,000

03 ติดตั้งวางระบบหอกระจายขาวและเสียง
ตามสายพร้อมอุปกรณ์
ประกอบรวมในพื้นที่หมูที่ 1

0 0 0 100 % 500,000

04 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายหรือเครื่อง
เลนเด็กในพื้นที่หมูที่ 2

0 0 0 100 % 350,000

05 กอสร้างประตูเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมูที่ 2

0 0 0 100 % 300,000

06 กอสร้างซุ้มต้อนรับเข้าสูพื้นที่หมูที่ 3 
และหมูที่ 7

0 0 0 100 % 1,000,000

07 ติดตั้งกล้องวงจรปดบริเวณถนนเทิดพระ
เกียรติสมเด็จยา
ชวงหมูที่ 3-7

0 0 0 100 % 500,000
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08 โครงการติดตั้งป้ายหรือปรับปรุงป้าย
ตางๆ ของ อบต.บางเตย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

0 0 0 100 % 500,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01 ติดตั้งกล้องวงจรปดบริเวณตรงข้ามที่ทํา
การ อบต.บางเตย 
หมูที่ 1

0 0 400,000 -100 % 0

02 ติดตั้งราวเหล็กริมคลองสามบาทบริเวณ
บ้านนายเชี่ยว หมูที่ 1

0 0 200,000 -100 % 0

03 ติดตั้งวางระบบหอกระจายขาวและเสียง
ตามสายพร้อมอุปกรณ์ประกอบรวมในพื้นที่
หมูที่ 1

0 0 500,000 -100 % 0

03 ลงลูกรังและหินคลุกบริเวณที่ดินของ อบ
ต.บางเตย หมูที่ 2

416,000 0 0 0 % 0

04 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายหรือเครื่อง
เลนเด็กในพื้นที่ หมูที่ 2 0 0 350,000 -100 % 0

05 กอสร้างประตูเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมูที่ 2

0 0 300,000 -100 % 0

06 กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บริเวณ
ประตูระบายน้ํา
คลอง อบต.ใช้ หมูที่ 3

0 0 50,000 -100 % 0

07 กอสร้างซุ้มต้อนรับเข้าสูพื้นที่ หมูที่ 3 0 0 500,000 -100 % 0
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07 ติดตั้งราวเหล็ก ริมถนนบางเตยซอย 6 
หมูที่ 2

189,000 0 0 0 % 0

08 กอสร้างหลังคาคลุมประตูระบายน้ํา
คลองป้าแจง หมูที่ 5

0 0 150,000 -100 % 0

09 กอสร้างซุ้มต้อนรับเข้าสูพื้นที่ หมูที่ 7 0 0 500,000 -100 % 0

09 กอสร้างถนนดินพร้อมลูกรังบดอัด ถนน
เทิดพระเกียรติซอย 3 
(ตอโครงการเดิม) หมูที่ 3

414,000 0 0 0 % 0

10 ติดตั้งกล้องวงจรปดบริเวณถนนเทิดพระ
เกียรติสมเด็จยา
ชวงหมูที่ 3-7

0 0 500,000 -100 % 0

11 โครงการติดตั้งหรือปรับปรุงป้ายตางๆ 
ของ อบต.บางเตย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบอน้ําบาดาล
ขนาดเส้นผานศูนย์กลาง 6 นิ้ว บริวเวณหอ
ถังประปาคลองโพธิ์ หมูที่ 5 ต.บางเตย อ
.สามพราน จ.นครปฐม

0 500,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

- คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 0 0 100 % 500,000

เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 1

0 0 0 100 % 59,000

วันที่พิมพ์ : 21/7/2564  11:29 หน้า : 54/58
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เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 2

0 0 0 100 % 174,000

เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 3

0 0 0 100 % 35,000

เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 4

0 0 0 100 % 45,000

เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 5

0 0 0 100 % 66,000

เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 6

0 0 0 100 % 80,000

เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 7

0 0 0 100 % 35,000

ลงหินคลุกซอมแซมถนนและไหลทางถนน
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 1

411,000 0 495,000 -31.72 % 338,000

ลงหินคลุกซอมแซมถนนและไหลทางถนน
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 2

387,000 0 381,000 -22.31 % 296,000

ลงหินคลุกซอมแซมถนนและไหลทางถนน
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 3

470,000 399,000 429,000 -11.42 % 380,000

ลงหินคลุกซอมแซมถนนและไหลทางถนน
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 4

401,000 0 495,000 -14.55 % 423,000

ลงหินคลุกซอมแซมถนนและไหลทางถนน
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 7

0 0 238,000 -11.34 % 211,000
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,688,000 899,000 5,988,000 6,492,000
รวมงบลงทุน 2,688,000 899,000 5,988,000 6,492,000

รวมงานก่อสร้าง 2,688,000 899,000 5,988,000 6,492,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,688,000 899,000 5,988,000 6,492,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 519,120 530,640 330,480 -47.82 % 172,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 39,720 32,940 2,400 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 558,840 563,580 332,880 172,440
รวมงบบุคลากร 558,840 563,580 332,880 172,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 43,000 0 % 43,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 43,000 43,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 100,000

คาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค 0 0 100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 6,945 700,000 -28.57 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0 6,945 800,000 600,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 61,641.2 67,492.1 100,000 0 % 100,000

วัสดุอื่น 492,969.94 486,533.32 500,000 0 % 500,000

รวมค่าวัสดุ 554,611.14 554,025.42 600,000 600,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,900,602.52 1,865,546.33 1,800,000 0 % 1,800,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,900,602.52 1,865,546.33 1,800,000 1,800,000
รวมงบดําเนินงาน 2,455,213.66 2,426,516.75 3,243,000 3,043,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 811,093.88 1,811,087.9 500,000 -40 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 811,093.88 1,811,087.9 500,000 300,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

- คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 0 0 100 % 500,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 500,000 500,000
รวมงบลงทุน 811,093.88 1,811,087.9 1,000,000 800,000

รวมงานกิจการประปา 3,825,147.54 4,801,184.65 4,575,880 4,015,440
รวมแผนงานการพาณิชย์ 3,825,147.54 4,801,184.65 4,575,880 4,015,440

รวมทุกแผนงาน 48,906,977.47 47,658,861 75,000,000 70,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางเตย

อําเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,907,735 บาท
งบกลาง รวม 12,907,735 บาท

งบกลาง รวม 12,907,735 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5
ของคาจ้าง ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 129 ลําดับที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายฯ ตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน
พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) 
หน้า 129 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,619,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้
แกผู้สูงอายุ ตามภารกิจถายโอนมาตราที่ 16 แหง พ.ร.บ.กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 หรือตาม
กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฎในแผน
พัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 115 ลําดับที่ 1 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,190,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามภารกิจถายโอนมาตราที่ 16 
แหง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 
พ.ศ. 2542 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ปรากฎในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 115 
ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสําหรับการสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ตามภารกิจถายโอนมาตราที่ 16 แหง พ.ร.บ.กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 หรือตาม
กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฎในแผน
พัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 115 ลําดับที่ 3 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง

เงินสํารองจาย จํานวน 112,135 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี 
หรือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย 
หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นสวนรวมได้ ฯลฯ ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 130 
ลําดับที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินทุนการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
ให้กับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย ที่มีสิทธิ์
ตามที่มีกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 130 ลําดับที่ 6 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานงบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา ตามหนังสือกรมสงเสริมฯ
ที่ มท 0808.5/ว 34 ลว. 30 ก.ย. 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) หน้า 129 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได้
แผนงานงบกลาง
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เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งบประมาณของ อปท.เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) หน้า 106 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,150,300 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) ตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมาย/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) หน้า 115 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้
แผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งบประมาณของ อปท.เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) หน้า 115 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,984,460 บาท

งบบุคลากร รวม 4,827,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,162,680 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 566,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 หรือตามกฎหมาย/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 95,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,405,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา 
สมาชิกสภา เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,664,780 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,807,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
และเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
(2564-2566) จํานวน 6 อัตรา หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินประจําตําแหนง จํานวน 219,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ หรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
หัวหน้าสํานักปลัดฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) หรือตามกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 197,940 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้างประจํา
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) จํานวน 1 อัตรา 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 358,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) จํานวน 3 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป        จํานวน 1 อัตรา
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 
3 ปี (2564-2566) หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบดําเนินงาน รวม 3,645,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 920,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ การบริหารพัสดุภาครัฐ 
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่นอกเวลาราชการฯ
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาเชาบ้าน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านแกข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
ที่มีสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่นฯ หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานท้องถิ่นฯ 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานท้องถิ่นฯ หรือตามกฎหมาย/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 1,520,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ 
คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ 
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ 
คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ เชน คาใช้จายในการฝึกอบรม
และสัมมนา คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการฯ คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
ประกวดการแขงขัน คาใช้จายในการแขงขันกีฬา ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง (ยกเว้นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  
มท 0820.2/ว 5013 ลว. 66 ส.ค. 2563 หรือตามกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) หน้า 122 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้
แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการปรับปรุงผังกําหนดผู้รับผิดชอบงานบริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงผังกําหนดผู้รับผิดชอบ
งานบริการประชาชน ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 123 
ลําดับที่ 6 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงาน กํานัน ผู้ใหญบ้าน ผู้นําองคกรชุมชนตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเตย

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน กํานัน ผู้ใหญบ้าน 
ผู้นําองคกรชุมชนตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย 
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 125 ลําดับที่ 12 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0810.6/ว
1470 ลว. 24 ก.ค. 2560 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 97
 ลําดับที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน หนังสือ
กระดาษ พวงมาลา พานพุม ฯลฯ และวัสดุสํานักงานโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน
ไมโครโฟน ดอกลําโพง ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน
ผงซักฟอก สบู แปรง ฯลฯ และวัสดุงานบ้านงานครัวโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน ไม้ตางๆ
น้ํามันทาไม้ ทอน้ําตางๆ คีม ฯลฯ และวัสดุกอสร้างโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

วันที่พิมพ : 23/7/2564  10:47:37 หน้า : 9/67



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
เชน ไขควง ยางรถยนต เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล)
แบตเตอรี่ ล้อ ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนสงโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
เชน ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน
เมมโมรี่การด ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพรโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน
อุปกรณบันทึกข้อมูล ฮารดดิสกไดรฟ แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ (Key Board) ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอรโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 565,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 
ในความดูแลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว. 12 ก.ย.
2560 ฯลฯ หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในสํานักงาน/ที่สาธารณะ
ในความดูแลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว. 12 ก.ย.
2560 ฯลฯ หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาบริการโทรศัพท จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาว ฯลฯ
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาธนาณัติ
คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ ตามกฎหมาย/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต และให้หมายรวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาว ฯลฯ ตามกฎหมาย/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
(ระบบ CLOUD, HOSTING) ฯลฯ ตามกฎหมาย/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบลงทุน รวม 130,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 130,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
เชน เปลี่ยนกระบะท้ายรถบรรทุกขยะ ทําสีใหมทั้งคัน ฯลฯ 
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 352,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 352,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท. จํานวน 22,000 บาท

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท.
(สถานที่กลาง) ระดับอําเภอสามพราน จ.นครปฐม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 125 
ลําดับที่ 13 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการบริหารจัดการศูนยบริการและถายทอดฯ)

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการบริหารจัดการศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรฯ ประจําปีงบประมาณ 65
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. 
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมาย/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) 
หน้า 97 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

อุดหนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชฯ)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
โรคระบาดสัตว ประจําปีงบประมาณ 65 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 96 ลําดับที่ 2 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

อุดหนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร)

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรและ
พัฒนาอาชีพเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ 65 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 96 
ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

อุดหนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการสงเสริมพันธุพืชพันธุสัตวพันธุดี)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมพันธุพืชพันธุสัตวพันธุดี
ประจําปีงบประมาณ 65 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 96 ลําดับที่ 3 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ตางๆ เชน งานสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ฯลฯ ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 122 
ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,858,460 บาท
งบบุคลากร รวม 1,223,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,223,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,151,460 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
และเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
(2564-2566) จํานวน 3 อัตรา หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (สถิติ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (สถิติ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ หรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ตําแหนง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) หรือตามกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (สถิติ)
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งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ การบริหารพัสดุภาครัฐ 
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (สถิติ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่นอกเวลาราชการฯ
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (สถิติ)

คาเชาบ้าน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านแกข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
ที่มีสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่นฯ หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (สถิติ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานท้องถิ่นฯ 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
แผนงานบริหารงานทั่วไป (สถิติ)
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ 
คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ 
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (สถิติ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ เชน คาใช้จายในการฝึกอบรม
และสัมมนา คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการฯ คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
ประกวดการแขงขัน คาใช้จายในการแขงขันกีฬา ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (สถิติ)

โครงการสงเสริมการปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนัก 
ด้านการป้องกันการทุจริต

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการปลูกจิตสํานึกและสร้าง
ความตระหนัก ด้านการป้องกันการทุจริต 
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 123 ลําดับที่ 5 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (สถิติ)

โครงการสงเสริมความรู้ด้านกฎหมายแกบุคลากร ผู้นําชุมชน 
ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตําบลบางเตย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมความรู้ด้านกฎหมายแก
บุคลากร ผู้นําชุมชน ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตําบลบางเตย
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 123 ลําดับที่ 4 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (สถิติ)
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โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมระดับหมูบ้าน/ตําบล 
รวมทั้งการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม
ระดับหมูบ้าน/ตําบล รวมทั้งการจัดทําแผนฯ และกิจกรรมชุมชน
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 122 ลําดับที่ 2 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (สถิติ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (สถิติ)

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 15,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
เชน เปลี่ยนกระบะท้ายรถบรรทุกขยะ ทําสีใหมทั้งคัน ฯลฯ 
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (สถิติ)

งานบริหารงานคลัง รวม 6,523,040 บาท
งบบุคลากร รวม 4,793,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,793,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,252,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
และเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
(2564-2566) จํานวน 12 อัตรา หรือตามกฎหมาย/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 170,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ หรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) หรือตามกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,156,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) จํานวน 7 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป        จํานวน 1 อัตรา
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 
3 ปี (2564-2566) หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,630,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 870,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ การบริหารพัสดุภาครัฐ 
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่นอกเวลาราชการฯ
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านแกข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
ที่มีสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่นฯ หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานท้องถิ่นฯ 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ 
คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ 
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ เชน คาใช้จายในการฝึกอบรม
และสัมมนา คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการฯ คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
ประกวดการแขงขัน คาใช้จายในการแขงขันกีฬา ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)

โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินของ อบต. บางเตย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน ทรัพยสินของ อบต. บางเตย ตาม พ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หรือตามกฎหมาย/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) หน้า 124 ลําดับที่ 11 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)
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โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ของ อบต.บางเตย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.บางเตย ตามกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) หน้า 124 ลําดับที่ 9 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน หนังสือ
กระดาษ หมึก ดินสอ กาว ฯลฯ และวัสดุสํานักงานโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
เชน ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน
เมมโมรี่การด ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพรโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน
อุปกรณบันทึกข้อมูล ฮารดดิสกไดรฟ แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ (Key Board) ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอรโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาธนาณัติ
คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ ตามกฎหมาย/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
เชน เปลี่ยนกระบะท้ายรถบรรทุกขยะ ทําสีใหมทั้งคัน ฯลฯ 
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 4,190,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,312,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,312,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 293,460 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
และเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
(2564-2566) จํานวน 1 อัตรา หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานรักษาความสงบภายใน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 19,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 901,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) จํานวน 3 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป        จํานวน 7 อัตรา
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 98,340 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 
3 ปี (2564-2566) หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน รวม 2,428,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 198,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ การบริหารพัสดุภาครัฐ 
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่นอกเวลาราชการฯ
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านแกข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
ที่มีสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่นฯ หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้
แผนงานรักษาความสงบภายใน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานท้องถิ่นฯ 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ 
คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ 
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ เชน คาใช้จายในการฝึกอบรม
และสัมมนา คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการฯ คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
ประกวดการแขงขัน คาใช้จายในการแขงขันกีฬา ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน
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โครงการตั้งดาน อปพร. ตําบลบางเตย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการตั้งดาน อปพร. ตําบลบางเตย
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 107 ลําดับที่ 4
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการถังดับเพลิงเพื่อชุมชนปลอดภัยหางไกลอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการถังดับเพลิงเพื่อชุมชนปลอดภัย
หางไกลอัคคีภัย ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) 
หน้า 108 ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการทดสอบสมรรถภาพรางกายของพนักงาน บุคลากร 
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และคณะกรรมการ
ประเมินสมรรถภาพรางกาย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการทดสอบสมรรถภาพรางกายของ
พนักงาน บุคลากร งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย 
และคณะกรรมการประเมินสมรรถภาพรางกาย 
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 109 ลําดับที่ 9 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยตางๆ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 107 ลําดับที่ 3 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนในตําบลบางเตย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชน
ในตําบลบางเตย ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 107 
ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน
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โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ อปพร. ตําบลบางเตย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ อปพร.
ตําบลบางเตย ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 107 
ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก
เยาวชนและประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย
และการป้องกันภัยแกเยาวชนและประชาชนตามกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) หน้า 108 ลําดับที่ 6 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานรักษาความสงบภายใน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ค่าวัสดุ รวม 1,380,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน
ไมโครโฟน ดอกลําโพง ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
เชน ไขควง ยางรถยนต เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล)
แบตเตอรี่ ล้อ ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนสงโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน เสื้อ
เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก 
เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ และวัสดุเครื่องแตงกายโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิงที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน
วาลวน้ําดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ทอสายสงน้ํา 
สายดับเพลิงฯลฯ และวัสดุเครื่องดับเพลิงโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน เครื่องมือดึง
สายโทรศัพท บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ และวัสดุสํารวจโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นที่ไมสามารถจัดเข้ากลุมวัสดุใดได้แตจําเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เชน มิเตอรน้ํา/ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ
สมอเรือ หัวเชื่อมแกส ฯลฯ และวัสดุอื่นโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน
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งบลงทุน รวม 450,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 450,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 450,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
เชน เปลี่ยนกระบะท้ายรถบรรทุกขยะ ทําสีใหมทั้งคัน ฯลฯ 
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,235,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,553,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,553,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,094,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
และเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
(2564-2566) จํานวน 3 อัตรา หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 57,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ หรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายสงเสริมการศึกษาฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) หรือตามกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานการศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 354,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) จํานวน 3 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป        จํานวน 2 อัตรา
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 
3 ปี (2564-2566) หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 632,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 272,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 155,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ การบริหารพัสดุภาครัฐ 
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่นอกเวลาราชการฯ
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านแกข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
ที่มีสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่นฯ หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานท้องถิ่นฯ 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
แผนงานการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ 
คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ 
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ เชน คาใช้จายในการฝึกอบรม
และสัมมนา คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการฯ คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
ประกวดการแขงขัน คาใช้จายในการแขงขันกีฬา ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา

โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 98 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน หนังสือ
กระดาษ หมึก ดินสอ กาว ฯลฯ และวัสดุสํานักงานโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
เชน ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน
เมมโมรี่การด ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพรโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน
อุปกรณบันทึกข้อมูล ฮารดดิสกไดรฟ แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ (Key Board) ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอรโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
เชน เปลี่ยนกระบะท้ายรถบรรทุกขยะ ทําสีใหมทั้งคัน ฯลฯ 
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,512,605 บาท
งบบุคลากร รวม 938,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 938,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 311,340 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
และเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
(2564-2566) จํานวน 1 อัตรา หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะข้าราชการพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 2674
ลว. 9 ก.ค. 2562 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 585,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) จํานวน 3 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

งบดําเนินงาน รวม 1,497,465 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ การบริหารพัสดุภาครัฐ 
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่นอกเวลาราชการฯ
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

ค่าใช้สอย รวม 530,900 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ 
คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ 
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ เชน คาใช้จายในการฝึกอบรม
และสัมมนา คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการฯ คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
ประกวดการแขงขัน คาใช้จายในการแขงขันกีฬา ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)
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โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของบุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและภาคีเครือขาย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการบริหาร จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของบุคลากร
ทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และภาคีเครือขาย ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 118 
ลําดับที่ 10 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา
(คาจัดการเรียนการสอนฯ)

จํานวน 74,800 บาท

เพื่อเป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคอราง (รายหัว) ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนดปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 117 
ลําดับที่ 6 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา
(คาใช้จายในการจัดการศึกษาฯ)

จํานวน 49,720 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคอราง ได้แก คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน 
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) 
หน้า 117 ลําดับที่ 6 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา
(คาอาหารกลางวันฯ)

จํานวน 226,380 บาท

เพื่อเป็นคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคอราง ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 116 ลําดับที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

ค่าวัสดุ รวม 794,565 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน หนังสือ
กระดาษ หมึก ดินสอ กาว ฯลฯ และวัสดุสํานักงานโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 494,565 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน
ผงซักฟอก สบู แปรง ฯลฯ และวัสดุงานบ้านงานครัวโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)
- เพื่ออุดหนุนอาหารเสริม (นม) รวม 444,565 บาท ดังนี้
   * โรงเรียนบ้านบางเตย            จํานวน  360,250 บาท
   * ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง จํานวน   84,315 บาท
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 166 ลําดับที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน ไม้ตางๆ
น้ํามันทาไม้ ทอน้ําตางๆ คีม ฯลฯ และวัสดุกอสร้างโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตรที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน ปุ๋ย
ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช เคียว จอบหมุน มีดตัดต้นไม้
คราดซี่พรวนดิน จานพรวน ฯลฯ และวัสดุการเกษตรโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน
อุปกรณบันทึกข้อมูล ฮารดดิสกไดรฟ แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ (Key Board) ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอรโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษาที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน ชอลค
หุนเพื่อการศึกษา ปากกาไวทบอรด แบบจําลองภูมิประเทศ
กระดานไวทบอรด ฯลฯ และวัสดุการศึกษาโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 82,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 
ในความดูแลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว. 12 ก.ย.
2560 ฯลฯ หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในสํานักงาน/ที่สาธารณะ
ในความดูแลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว. 12 ก.ย.
2560 ฯลฯ หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาว ฯลฯ
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต และให้หมายรวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาว ฯลฯ ตามกฎหมาย/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
เชน เปลี่ยนกระบะท้ายรถบรรทุกขยะ ทําสีใหมทั้งคัน ฯลฯ 
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

งบเงินอุดหนุน รวม 976,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 976,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางเตย (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ) จํานวน 187,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านบางเตย ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูประชาคมอาเซียน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 116 
ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)
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อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางเตย จํานวน 789,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านบางเตย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 116 ลําดับที่ 2 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา (กอนวัย)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 6,295,540 บาท

งบบุคลากร รวม 3,089,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,089,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,724,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
และเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
(2564-2566) จํานวน 4 อัตรา หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

เงินประจําตําแหนง จํานวน 111,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ หรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายสงเสริมสุขภาพ
และพยาบาล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธาณสุข
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) จํานวน 10 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป        จํานวน 9 อัตรา
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 
3 ปี (2564-2566) หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 2,864,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 754,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ การบริหารพัสดุภาครัฐ 
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่นอกเวลาราชการฯ
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

คาเชาบ้าน จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านแกข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
ที่มีสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่นฯ หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานท้องถิ่นฯ 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
แผนงานสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ 
คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ 
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานสาธารณสุข

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลว.17 ก.ย. 2553
หรือกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 108 ลําดับที่ 8
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข
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คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ เชน คาใช้จายในการฝึกอบรม
และสัมมนา คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการฯ คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
ประกวดการแขงขัน คาใช้จายในการแขงขันกีฬา ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการคัดแยกขยะ ตาม พ.ร.บ.รักษา
ความสะอาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หรือตามกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) หน้า 102 ลําดับที่ 13 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานสาธารณสุข

โครงการบํารุงรักษาต้นไม้และกําจัดวัชพืชบริเวณสองข้างทาง 
ในพื้นที่ตําบลบางเตย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการบํารุงรักษาต้นไม้และกําจัดวัชพืช
บริเวณสองข้างทางในพื้นที่ตําบลบางเตย ตามกฎหมาย/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนดปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) 
หน้า 102 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยางตอเนื่องและยั่งยืน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อยางตอเนื่องและยั่งยืน ตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 
0816.5/ว 2726 ลว. 4 ธ.ค. 2560 หรือตามกฎหมาย/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565)
หน้า 111 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครอง 
สวนท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุขนัขบ้าของ อปท. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การจัดสวัสดิภาพสัตวฯ พ.ศ. 2562 หรือตามกฎหมาย/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565)
หน้า 100 ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข
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โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณด้านสุขภาพ 
แกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) ตําบลบางเตย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณด้านสุขภาพแกอาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.) 
ตําบลบางเตย ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 99 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก (อถล.) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ
โลก (อถล.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษโลก พ.ศ. 2561หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า
101 ลําดับที่ 10 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีภาวะ
พึ่งพิง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นฯ พ.ศ. 2562 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 99
 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/
ว 1375 ลว. 8 พ.ค. 2563 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) 
หน้า 100 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกันและควบคุม
โรคติดตอและไมติดตอ ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 100 
ลําดับที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข
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โครงการสร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสร้างจิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษฯ ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 101 
ลําดับที่ 11 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

โครงการสุขานาใช้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสุขานาใช้ ตาม พ.ร.บ. รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 102 ลําดับที่ 14 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

โครงการอบรม บําบัด ฟนฟู ผู้ติดยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรม บําบัด ฟนฟู 
ผู้ติดยาเสพติด ตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0810.6/ว 1463
 ลว. 18 พ.ค. 2561 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 111 
ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานสาธารณสุข

ค่าวัสดุ รวม 1,280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน หนังสือ
กระดาษ หมึก ดินสอ กาว ฯลฯ และวัสดุสํานักงานโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน
ผงซักฟอก สบู แปรง ฯลฯ และวัสดุงานบ้านงานครัวโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
เชน ไขควง ยางรถยนต เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล)
แบตเตอรี่ ล้อ ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนสงโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยที่เป็นวัสดุ
โดยสภาพ เชน ยาและเวชภัณฑ เคมีภัณฑ น้ํายาพนหมอกควัน
กําจัดยุง ฯลฯ และวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

วัสดุการเกษตร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตรที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน ปุ๋ย
ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช เคียว จอบหมุน มีดตัดต้นไม้
คราดซี่พรวนดิน จานพรวน ฯลฯ และวัสดุการเกษตรโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการสาธารณสุข
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
เชน ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน
เมมโมรี่การด ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพรโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน
อุปกรณบันทึกข้อมูล ฮารดดิสกไดรฟ แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ (Key Board) ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอรโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นที่ไมสามารถจัดเข้ากลุมวัสดุใดได้แตจําเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เชน มิเตอรน้ํา/ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ
สมอเรือ หัวเชื่อมแกส ฯลฯ และวัสดุอื่นโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 150,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
เชน เปลี่ยนกระบะท้ายรถบรรทุกขยะ ทําสีใหมทั้งคัน ฯลฯ 
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข
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งบเงินอุดหนุน รวม 192,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 192,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขและ
กิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ตามหนังสือกรม
สงเสริมฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ก.ค. 2561
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 102 ลําดับที่ 5 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) จํานวน 52,500 บาท

สําหรับสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ้าน (อสม.) เชิงรุก หมูที่ 1-7 ตําบลบางเตย
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 101 ลําดับที่ 9 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,987,100 บาท

งบบุคลากร รวม 2,042,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,042,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,282,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
และเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
(2564-2566) จํานวน 6 อัตรา หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนเคหะและชุมชน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 152,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ หรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง 
หัวหน้าฝ่ายกอสร้าง หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค  
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) หรือตามกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานเคหะและชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) จํานวน 4 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป        จํานวน 2 อัตรา
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 
3 ปี (2564-2566) หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 2,245,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 595,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ การบริหารพัสดุภาครัฐ 
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่นอกเวลาราชการฯ
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน

คาเชาบ้าน จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านแกข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
ที่มีสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่นฯ หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานท้องถิ่นฯ 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ 
คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน
คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างที่ปรึกษาฯ ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานเคหะและชุมชน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ เชน คาใช้จายในการฝึกอบรม
และสัมมนา คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการฯ คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
ประกวดการแขงขัน คาใช้จายในการแขงขันกีฬา ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการกอสร้าง/ซอมแซมที่อยูอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้าง/ซอมแซม ที่อยูอาศัย
ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส หรือประสบภัย ในพื้นที่ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 
หรือกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 127 ลําดับที่ 3 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการสงเสริมสนับสนุนการวางแผนและปรับปรุง ผังเมืองรวม 
ผังชุมชน และการวางผังชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการวางแผน
และปรับปรุง ผังเมืองรวม ผังชุมชน และการวางผังชุมชน 
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 127 ลําดับที่ 1 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานเคหะและชุมชน
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ค่าวัสดุ รวม 1,050,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน หนังสือ
กระดาษ หมึก ดินสอ กาว ฯลฯ และวัสดุสํานักงานโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน
ไมโครโฟน ดอกลําโพง ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน ไม้ตางๆ
น้ํามันทาไม้ ทอน้ําตางๆ คีม ฯลฯ และวัสดุกอสร้างโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
เชน ไขควง ยางรถยนต เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล)
แบตเตอรี่ ล้อ ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนสงโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน
อุปกรณบันทึกข้อมูล ฮารดดิสกไดรฟ แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ (Key Board) ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอรโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน
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งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
เชน เปลี่ยนกระบะท้ายรถบรรทุกขยะ ทําสีใหมทั้งคัน ฯลฯ 
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอสามพราน/อําเภอพุทธมณฑล จํานวน 500,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิดภาค อ.สามพราน/อ.พุทธมณฑล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมาย/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) หน้า 127 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 6,556,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,296,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,296,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,173,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) จํานวน 10 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป        จํานวน 8 อัตรา
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะฯ (กําจัดขยะ)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 122,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 
3 ปี (2564-2566) หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะฯ (กําจัดขยะ)

งบดําเนินงาน รวม 4,860,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ การบริหารพัสดุภาครัฐ 
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะฯ (กําจัดขยะ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่นอกเวลาราชการฯ
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะฯ (กําจัดขยะ)

ค่าใช้สอย รวม 3,900,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ 
คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ 
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานเคหะฯ (กําจัดขยะ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานเคหะฯ (กําจัดขยะ)

ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน
ผงซักฟอก สบู แปรง ฯลฯ และวัสดุงานบ้านงานครัวโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะฯ (กําจัดขยะ)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
เชน ไขควง ยางรถยนต เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล)
แบตเตอรี่ ล้อ ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนสงโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะฯ (กําจัดขยะ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะฯ (กําจัดขยะ)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เชน เสื้อ
เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก 
เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ และวัสดุเครื่องแตงกายโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะฯ (กําจัดขยะ)
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งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 400,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 400,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
เชน เปลี่ยนกระบะท้ายรถบรรทุกขยะ ทําสีใหมทั้งคัน ฯลฯ 
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะฯ (กําจัดขยะ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 841,360 บาท

งบบุคลากร รวม 177,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 177,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 177,660 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
และเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
(2564-2566) จํานวน 6 อัตรา หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ การบริหารพัสดุภาครัฐ 
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ
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ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ 
คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ 
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ เชน คาใช้จายในการฝึกอบรม
และสัมมนา คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการฯ คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
ประกวดการแขงขัน คาใช้จายในการแขงขันกีฬา ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ โดยออกหนวย
บริการในพื้นที่ตําบลบางเตย และออกหนวยบริการรวมกับ
หนวยงานอื่น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) 
หน้า 128 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุมสตรีเพื่อการพัฒนาอาชีพ 
ตําบลบางเตย

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุม
สตรีเพื่อการพัฒนาอาชีพตําบลบางเตย 
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 113 ลําดับที่ 4 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุตําบลบางเตย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ผู้สูงอายุตําบลบางเตย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) 
หน้า 113 ลําดับที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
และผู้ไร้ที่พึ่งพิง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่งพิง 
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 112 ลําดับที่ 2 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 112 ลําดับที่ 3 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน รวม 273,700 บาท
เงินอุดหนุน รวม 273,700 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนกลุมสตรีเพื่อการพัฒนาอาชีพตําบลบางเตย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานกลุมสตรีเพื่อการพัฒนาอาชีพ
ตําบลบางเตย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือตามกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) หน้า 104 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

อุดหนุนกองทุนแมของแผนดิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. 
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมาย/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) หน้า 114 ลําดับที่ 8 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุบางเตยสร้างสรรค จํานวน 143,700 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุบางเตย
สร้างสรรค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือตามกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) หน้า 113 ลําดับที่ 6 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 600,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ 
คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันสําคัญทาง
ศาสนา

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและวันสําคัญทางศาสนา ตามกฎหมาย/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) หน้า 120 ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจรรมวันเด็กแหงชาติ 
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 120 ลําดับที่ 5 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ
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โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยตําบลบางเตย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยตําบลบางเตย
ตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24
 ลว. 4 ม.ค. 2561 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 120 
ลําดับที่ 8 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ

โครงการสงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายและกิจกรรม
นันทนาการ ของประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการออก
กําลังกายและกิจรรมนันทนาการของประชาชน 
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 105 ลําดับที่ 2 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลบางเตย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลบางเตย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 114 ลําดับที่ 11
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลบางเตย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรม
ตําบลบางเตย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 119 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 6,492,000 บาท

งบลงทุน รวม 6,492,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,492,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

01 ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณตรงข้ามที่ทําการ อบต.บางเตย
หมูที่ 1

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณตรงข้าม
ที่ทําการ อบต.บางเตย หมูที่ 1 รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการคํานวณของ อบต.บางเตย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
จํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 42
ลําดับที่ 29 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานอุตสาหกรรมฯ

02 ติดตั้งราวเหล็กริมคลองสามบาทบริเวณบ้านนายเชี่ยว หมูที่ 1 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างติดตั้งราวเหล็กริมคลองสามบาท
บริเวณบ้านนายเชี่ยว หมูที่ 1 ตามปริมาณและขนาด ดังนี้
- สูง 0.80 เมตร ยาว 2.00 เมตร จํานวน 62 ชุด
- สูง 0.80 เมตร ยาว 1.95 เมตร จํานวน   4 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ
อบต.บางเตย พร้อมป้ายประชาสัมพันธจํานวน 1 ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 37 ลําดับที่ 14
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานอุตสาหกรรมฯ

03 ติดตั้งวางระบบหอกระจายขาวและเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ
ประกอบรวมในพื้นที่หมูที่ 1

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาติดตั้งวางระบบหอกระจายขาวและเสียง
ตามสายพร้อมอุปกรณประกอบรวมในพื้นที่หมูที่ 1 รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ อบต.บางเตย พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธจํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) หน้า 76 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานอุตสาหกรรมฯ
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04 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายหรือเครื่องเลนเด็กในพื้นที่หมูที่ 2 จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องออกกําลังกายหรือ
เครื่องเลนเด็กในพื้นที่ หมูที่ 2 รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการคํานวณของ อบต.บางเตย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
จํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 51
ลําดับที่ 32 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานอุตสาหกรรมฯ

05 กอสร้างประตูเข้า-ออก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 2 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างประตูเข้า-ออก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ หมูที่ 2 รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
คํานวณของ อบต.บางเตย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 
1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 56
ลําดับที่ 51 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานอุตสาหกรรมฯ

06 กอสร้างซุ้มต้อนรับเข้าสูพื้นที่หมูที่ 3 และหมูที่ 7 จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างซุ้มต้อนรับเข้าสูพื้นที่หมูที่ 3
และหมูที่ 7 รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณ
ของ อบต.บางเตย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 2 ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 61 ลําดับที่ 18
และหน้า 74 ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานอุตสาหกรรมฯ

07 ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จยา
ชวงหมูที่ 3-7

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณถนนเทิด
พระเกียรติสมเด็จยา ชวงหมูที่ 3-7 ตําบลบางเตย รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ อบต.บางเตย พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธจํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) หน้า 61 ลําดับที่ 20, หน้า 65 ลําดับที่ 14,
หน้า 69 ลําดับที่ 14, หน้า 72 ลําดับที่ 9, หน้า 75 ลําดับที่ 12
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานอุตสาหกรรมฯ

08 โครงการติดตั้งป้ายหรือปรับปรุงป้ายตางๆ ของ อบต.บางเตย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาติดตั้ง/ปรับปรุงป้ายตางๆ ของ อบต.
บางเตย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ 
อบต.บางเตย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 74
ลําดับที่ 8 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานอุตสาหกรรมฯ
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

- คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจายเพื่อดัดแปลง 
ตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดินและสิ่งกอสร้างมี
มูลคาเพิ่มขึ้น เชน ปรับปรุงระบบระบายน้ํา, ระบบไฟ้า ปรับปรุง
สะพาน ปรับปรุงบอบาดาล ปรับปรุงแหลงน้ําสาธารณะ ฯลฯ 
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานอุตสาหกรรมฯ

เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลองสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 1 จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ํา
คลองสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 1 โดยเก็บวัชพืชในคลอง
และสิ่งกีดขวางทางน้ํา ตัดต้นไม้ริมคลองพร้อมขนทิ้ง ฯลฯ
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ อบต.
บางเตย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 88 
ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานอุตสาหกรรมฯ

เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลองสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 2 จํานวน 174,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ํา
คลองสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 2 โดยเก็บวัชพืชในคลอง
และสิ่งกีดขวางทางน้ํา ตัดต้นไม้ริมคลองพร้อมขนทิ้ง ฯลฯ
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ อบต.
บางเตย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 89 
ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานอุตสาหกรรมฯ

เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลองสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 3 จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ํา
คลองสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 3 โดยเก็บวัชพืชในคลอง
และสิ่งกีดขวางทางน้ํา ตัดต้นไม้ริมคลองพร้อมขนทิ้ง ฯลฯ
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ อบต.
บางเตย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 90 
ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานอุตสาหกรรมฯ
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เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลองสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 4 จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ํา
คลองสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 4 โดยเก็บวัชพืชในคลอง
และสิ่งกีดขวางทางน้ํา ตัดต้นไม้ริมคลองพร้อมขนทิ้ง ฯลฯ
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ อบต.
บางเตย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 91 
ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานอุตสาหกรรมฯ

เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลองสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 5 จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ํา
คลองสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 5 โดยเก็บวัชพืชในคลอง
และสิ่งกีดขวางทางน้ํา ตัดต้นไม้ริมคลองพร้อมขนทิ้ง ฯลฯ
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ อบต.
บางเตย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 92 
ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานอุตสาหกรรมฯ

เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลองสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 6 จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ํา
คลองสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 6 โดยเก็บวัชพืชในคลอง
และสิ่งกีดขวางทางน้ํา ตัดต้นไม้ริมคลองพร้อมขนทิ้ง ฯลฯ
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ อบต.
บางเตย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 93 
ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานอุตสาหกรรมฯ

เก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําคลองสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 7 จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ํา
คลองสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 7 โดยเก็บวัชพืชในคลอง
และสิ่งกีดขวางทางน้ํา ตัดต้นไม้ริมคลองพร้อมขนทิ้ง ฯลฯ
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ อบต.
บางเตย ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 94 
ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้ ในแผนงานอุตสาหกรรมฯ
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ลงหินคลุกซอมแซมถนนและไหลทางถนนสาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 1 จํานวน 338,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาลงหินคลุกซอมแซมถนนและไหลทาง
ถนนสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 1 ตําบลบางเตย โดยใช้หินคลุก
ไมน้อยกวา 400 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ อบต.
บางเตย พร้อมป้ายประชาสัมพันธจํานวน 1 ป้าย ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 34 ลําดับที่ 5 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานอุตสาหกรรมฯ

ลงหินคลุกซอมแซมถนนและไหลทางถนนสาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 2 จํานวน 296,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาลงหินคลุกซอมแซมถนนและไหลทาง
ถนนสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 2 ตําบลบางเตย โดยใช้หินคลุก
ไมน้อยกวา 350 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ อบต.
บางเตย พร้อมป้ายประชาสัมพันธจํานวน 1 ป้าย ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 45 ลําดับที่ 11
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานอุตสาหกรรมฯ

ลงหินคลุกซอมแซมถนนและไหลทางถนนสาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 3 จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาลงหินคลุกซอมแซมถนนและไหลทาง
ถนนสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 3 ตําบลบางเตย โดยใช้หินคลุก
ไมน้อยกวา 450 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ อบต.
บางเตย พร้อมป้ายประชาสัมพันธจํานวน 1 ป้าย ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 58 ลําดับที่ 7
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานอุตสาหกรรมฯ

ลงหินคลุกซอมแซมถนนและไหลทางถนนสาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 4 จํานวน 423,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาลงหินคลุกซอมแซมถนนและไหลทาง
ถนนสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 4 ตําบลบางเตย โดยใช้หินคลุก
ไมน้อยกวา 500 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ อบต.
บางเตย พร้อมป้ายประชาสัมพันธจํานวน 1 ป้าย ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 62 ลําดับที่ 2 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานอุตสาหกรรมฯ
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ลงหินคลุกซอมแซมถนนและไหลทางถนนสาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 7 จํานวน 211,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาลงหินคลุกซอมแซมถนนและไหลทาง
ถนนสาธารณะในพื้นที่หมูที่ 7 ตําบลบางเตย โดยใช้หินคลุก
ไมน้อยกวา 250 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแตงเรียบ
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ อบต.
บางเตย พร้อมป้ายประชาสัมพันธจํานวน 1 ป้าย ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ (2561-2565) หน้า 73 ลําดับที่ 2 
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานอุตสาหกรรมฯ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ รายละเอียดตามหนังสือ
กรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 4,015,440 บาท

งบบุคลากร รวม 172,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 172,440 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 172,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) จํานวน 2 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการพาณิชย
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งบดําเนินงาน รวม 3,043,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ การบริหารพัสดุภาครัฐ 
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการพาณิชย

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ 
คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ใน
ราชการ (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการฯ
(2) คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณฯ ฯลฯ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานการพาณิชย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือกฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานการพาณิชย
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ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการพาณิชย

วัสดุอื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นที่ไมสามารถจัดเข้ากลุมวัสดุใดได้แตจําเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เชน มิเตอรน้ํา/ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ
สมอเรือ หัวเชื่อมแกส ฯลฯ และวัสดุสํารวจโดยสภาพ
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการพาณิชย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,800,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 
ในความดูแลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว. 12 ก.ย.
2560 ฯลฯ หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการพาณิชย

งบลงทุน รวม 800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 300,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
เชน เปลี่ยนกระบะท้ายรถบรรทุกขยะ ทําสีใหมทั้งคัน ฯลฯ 
ตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการพาณิชย
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

- คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจายเพื่อดัดแปลง 
ตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดินและสิ่งกอสร้างมี
มูลคาเพิ่มขึ้น เชน ปรับปรุงระบบระบายน้ํา, ระบบไฟ้า ปรับปรุง
สะพาน ปรับปรุงบอบาดาล ปรับปรุงแหลงน้ําสาธารณะ ฯลฯ 
รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือตามกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการพาณิชย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 16,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

370,000

เงินสํารองจาย 112,135

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,190,100

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,619,200

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินทุนการศึกษา 50,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

20,000

เงินสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.)

250,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,150,300

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

100,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 16,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

370,000

เงินสํารองจาย 112,135

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,190,100

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,619,200

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินทุนการศึกษา 50,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

20,000

เงินสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.)

250,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,150,300

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

48,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,405,320

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

48,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

95,040

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

566,320

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 197,940

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,515,600 901,080 939,000 1,110,000 1,665,600

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,211,500 293,460 1,406,040 1,724,040 1,282,860 177,660

เงินประจําตําแหนง 407,400 57,000 111,000 152,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

96,840 19,680 12,000 42,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

252,000 98,340 48,000 132,000 194,400

เงินวิทยฐานะ 42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

48,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,405,320

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

48,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

95,040

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

566,320

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 197,940

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 172,440 6,303,720

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

11,095,560

เงินประจําตําแหนง 727,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

171,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

724,740

เงินวิทยฐานะ 42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 780,000 48,000 72,000 264,000 55,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000 20,000 40,000 30,000 140,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,120,000 120,000 225,000 420,000 640,000 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

150,000 10,000 25,000 40,000 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

50,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 240,000 50,000 60,000 50,000 500,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 330,000 50,000 100,000 50,000 3,900,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 1,219,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

280,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

43,000 2,598,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

245,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

50,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500,000 1,400,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 4,550,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน 
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

50,000

กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิ่นและวันสําคัญทาง
ศาสนา

80,000

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 100,000

คาใช้จายเกี่ยวกับเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการ

250,000

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการ

150,000 50,000 100,000 80,000 30,000 10,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 600,000

โครงการ อบต. เคลื่อน
ที่

30,000

โครงการกอสร้าง/ซอม
แซมที่อยูอาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน 
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

50,000

กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิ่นและวันสําคัญทาง
ศาสนา

80,000

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 100,000

คาใช้จายเกี่ยวกับเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการ

250,000

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการ

420,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 600,000

โครงการ อบต. เคลื่อน
ที่

30,000

โครงการกอสร้าง/ซอม
แซมที่อยูอาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเกี่ยวกับการ
พัฒนาปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ อบต. บาง
เตย

100,000

โครงการเกี่ยวกับการ
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้
ของ อบต.บางเตย

30,000

โครงการคัดแยกขยะ 50,000

โครงการตั้งดาน อปพร. 
ตําบลบางเตย

20,000

โครงการถังดับเพลิงเพื่อ
ชุมชนปลอดภัยหางไกล
อัคคีภัย

50,000

โครงการทดสอบ
สมรรถภาพรางกายของ
พนักงาน บุคลากร 
งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
และคณะกรรมการ
ประเมินสมรรถภาพราง
กาย

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเกี่ยวกับการ
พัฒนาปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ อบต. บาง
เตย

100,000

โครงการเกี่ยวกับการ
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้
ของ อบต.บางเตย

30,000

โครงการคัดแยกขยะ 50,000

โครงการตั้งดาน อปพร. 
ตําบลบางเตย

20,000

โครงการถังดับเพลิงเพื่อ
ชุมชนปลอดภัยหางไกล
อัคคีภัย

50,000

โครงการทดสอบ
สมรรถภาพรางกายของ
พนักงาน บุคลากร 
งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
และคณะกรรมการ
ประเมินสมรรถภาพราง
กาย

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบํารุงรักษา
ต้นไม้และกําจัดวัชพืช
บริเวณสองข้างทาง 
ในพื้นที่ตําบลบางเตย

50,000

โครงการปรับปรุงผัง
กําหนดผู้รับผิดชอบ
งานบริการประชาชน

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยตางๆ

500,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อยางตอเนื่องและยั่งยืน

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ขององค์กรปกครอง 
สวนท้องถิ่น

100,000

โครงการฝึกอบรมดับ
เพลิงให้กับประชาชนใน
ตําบลบางเตย

50,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้ อปพร. 
ตําบลบางเตย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบํารุงรักษา
ต้นไม้และกําจัดวัชพืช
บริเวณสองข้างทาง 
ในพื้นที่ตําบลบางเตย

50,000

โครงการปรับปรุงผัง
กําหนดผู้รับผิดชอบ
งานบริการประชาชน

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยตางๆ

500,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อยางตอเนื่องและยั่งยืน

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ขององค์กรปกครอง 
สวนท้องถิ่น

100,000

โครงการฝึกอบรมดับ
เพลิงให้กับประชาชนใน
ตําบลบางเตย

50,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้ อปพร. 
ตําบลบางเตย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้าน
สุขภาพ 
แกอาสาสมัครสาธารณ
สุขประจําหมูบ้าน (อ
สม.) ตําบลบางเตย

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานกลุมสตรีเพื่อ
การพัฒนาอาชีพ 
ตําบลบางเตย

150,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
ตําบลบางเตย

80,000

โครงการฝึกอบรมศึกษา
ดูงานคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงาน กํานัน ผู้ใหญ
บ้าน ผู้นําองค์กรชุมชน
ตางๆ ของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลบางเตย

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้าน
สุขภาพ 
แกอาสาสมัครสาธารณ
สุขประจําหมูบ้าน (อ
สม.) ตําบลบางเตย

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานกลุมสตรีเพื่อ
การพัฒนาอาชีพ 
ตําบลบางเตย

150,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
ตําบลบางเตย

80,000

โครงการฝึกอบรมศึกษา
ดูงานคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงาน กํานัน ผู้ใหญ
บ้าน ผู้นําองค์กรชุมชน
ตางๆ ของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลบางเตย

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของบุคลากรทาง
การศึกษาและ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ภาคีเครือขาย

50,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.)

50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้มีภาวะพึ่งพิง

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส ครอบ
ครัวผู้มีรายได้น้อย 
และผู้ไร้ที่พึ่งพิง

20,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของบุคลากรทาง
การศึกษาและ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ภาคีเครือขาย

50,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.)

50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้มีภาวะพึ่งพิง

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส ครอบ
ครัวผู้มีรายได้น้อย 
และผู้ไร้ที่พึ่งพิง

20,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคติดตอ
และไมติดตอ

50,000

โครงการวิทยาลัยผู้สูง
วัยตําบลบางเตย

250,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการสงเสริมการ
ปลูกจิตสํานึกและสร้าง
ความตระหนัก 
ด้านการป้องกันการ
ทุจริต

50,000

โครงการสงเสริมความรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัยและ
การป้องกันภัยแก
เยาวชนและประชาชน

30,000

โครงการสงเสริมความรู้
ด้านกฎหมายแก
บุคลากร ผู้นําชุมชน 
ประชาชนและเยาวชน
ในพื้นที่ตําบลบางเตย

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคติดตอ
และไมติดตอ

50,000

โครงการวิทยาลัยผู้สูง
วัยตําบลบางเตย

250,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการสงเสริมการ
ปลูกจิตสํานึกและสร้าง
ความตระหนัก 
ด้านการป้องกันการ
ทุจริต

50,000

โครงการสงเสริมความรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัยและ
การป้องกันภัยแก
เยาวชนและประชาชน

30,000

โครงการสงเสริมความรู้
ด้านกฎหมายแก
บุคลากร ผู้นําชุมชน 
ประชาชนและเยาวชน
ในพื้นที่ตําบลบางเตย

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการวางแผนและ
ปรับปรุง ผังเมืองรวม 
ผังชุมชน และการวางผัง
ชุมชน

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการออกกําลังกาย
และกิจกรรม
นันทนาการ ของ
ประชาชน

30,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดประชุมประชาคม
ระดับหมูบ้าน/ตําบล 
รวมทั้งการจัดทําแผน
ชุมชนและกิจกรรม
ชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา
(คาจัดการเรียนการ
สอนฯ)

74,800

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา
(คาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาฯ)

49,720
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการวางแผนและ
ปรับปรุง ผังเมืองรวม 
ผังชุมชน และการวางผัง
ชุมชน

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการออกกําลังกาย
และกิจกรรม
นันทนาการ ของ
ประชาชน

30,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดประชุมประชาคม
ระดับหมูบ้าน/ตําบล 
รวมทั้งการจัดทําแผน
ชุมชนและกิจกรรม
ชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา
(คาจัดการเรียนการ
สอนฯ)

74,800

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา
(คาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาฯ)

49,720
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา
(คาอาหารกลางวันฯ)

226,380

โครงการสร้างจิตสํานึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

20,000

โครงการสุขานาใช้ 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

20,000

โครงการอบรม บําบัด 
ฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด

50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 20,000 50,000 200,000

วัสดุการเกษตร 20,000 150,000

วัสดุการศึกษา 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 200,000 100,000 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 60,000 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา
(คาอาหารกลางวันฯ)

226,380

โครงการสร้างจิตสํานึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

20,000

โครงการสุขานาใช้ 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

20,000

โครงการอบรม บําบัด 
ฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด

50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 270,000

วัสดุการเกษตร 170,000

วัสดุการศึกษา 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 600,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 494,565 20,000 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 160,000 250,000 100,000 450,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 200,000 600,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 140,000 600,000 30,000 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

800,000

วัสดุสํานักงาน 200,000 180,000 50,000 100,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุอื่น 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000 12,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,000 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 60,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000 10,000

คาไฟฟ้า 400,000 50,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

245,000 450,000 150,000 150,000 600,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 694,565

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 1,060,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 810,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 920,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

800,000

วัสดุสํานักงาน 530,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุอื่น 500,000 540,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 62,000

คาบริการโทรศัพท์ 35,000

คาบริการไปรษณีย์ 60,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

คาไฟฟ้า 1,800,000 2,250,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

300,000 1,895,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

- คาปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง

01 ติดตั้งกล้องวงจรปิด
บริเวณตรงข้ามที่ทําการ 
อบต.บางเตย
หมูที่ 1

02 ติดตั้งราวเหล็กริม
คลองสามบาทบริเวณ
บ้านนายเชี่ยว หมูที่ 1

03 ติดตั้งวางระบบ
หอกระจายขาวและ
เสียงตามสายพร้อม
อุปกรณ์
ประกอบรวมในพื้นที่หมู
ที่ 1

04 ติดตั้งเครื่องออก
กําลังกายหรือเครื่องเลน
เด็กในพื้นที่หมูที่ 2

05 กอสร้างประตู
เข้า-ออก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมูที่ 2
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

- คาปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง

500,000 500,000 1,000,000

01 ติดตั้งกล้องวงจรปิด
บริเวณตรงข้ามที่ทําการ 
อบต.บางเตย
หมูที่ 1

400,000 400,000

02 ติดตั้งราวเหล็กริม
คลองสามบาทบริเวณ
บ้านนายเชี่ยว หมูที่ 1

200,000 200,000

03 ติดตั้งวางระบบ
หอกระจายขาวและ
เสียงตามสายพร้อม
อุปกรณ์
ประกอบรวมในพื้นที่หมู
ที่ 1

500,000 500,000

04 ติดตั้งเครื่องออก
กําลังกายหรือเครื่องเลน
เด็กในพื้นที่หมูที่ 2

350,000 350,000

05 กอสร้างประตู
เข้า-ออก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมูที่ 2

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

06 กอสร้างซุ้มต้อนรับ
เข้าสูพื้นที่หมูที่ 3 และ
หมูที่ 7

07 ติดตั้งกล้องวงจรปิด
บริเวณถนนเทิดพระ
เกียรติสมเด็จยา
ชวงหมูที่ 3-7

08 โครงการติดตั้งป้าย
หรือปรับปรุงป้ายตางๆ 
ของ อบต.บางเตย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เก็บวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 
1

เก็บวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 
2

เก็บวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 
3
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

06 กอสร้างซุ้มต้อนรับ
เข้าสูพื้นที่หมูที่ 3 และ
หมูที่ 7

1,000,000 1,000,000

07 ติดตั้งกล้องวงจรปิด
บริเวณถนนเทิดพระ
เกียรติสมเด็จยา
ชวงหมูที่ 3-7

500,000 500,000

08 โครงการติดตั้งป้าย
หรือปรับปรุงป้ายตางๆ 
ของ อบต.บางเตย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

500,000 500,000

เก็บวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 
1

59,000 59,000

เก็บวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 
2

174,000 174,000

เก็บวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 
3

35,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เก็บวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 
4

เก็บวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 
5

เก็บวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 
6

เก็บวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 
7

ลงหินคลุกซอมแซมถนน
และไหลทางถนน
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 
1

ลงหินคลุกซอมแซมถนน
และไหลทางถนน
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 
2
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เก็บวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 
4

45,000 45,000

เก็บวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 
5

66,000 66,000

เก็บวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 
6

80,000 80,000

เก็บวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ําคลอง
สาธารณะในพื้นที่หมูที่ 
7

35,000 35,000

ลงหินคลุกซอมแซมถนน
และไหลทางถนน
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 
1

338,000 338,000

ลงหินคลุกซอมแซมถนน
และไหลทางถนน
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 
2

296,000 296,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ลงหินคลุกซอมแซมถนน
และไหลทางถนน
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 
3

ลงหินคลุกซอมแซมถนน
และไหลทางถนน
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 
4

ลงหินคลุกซอมแซมถนน
และไหลทางถนน
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 
7

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินการตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

140,000

อุดหนุนกลุมสตรีเพื่อ
การพัฒนาอาชีพตําบล
บางเตย

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ลงหินคลุกซอมแซมถนน
และไหลทางถนน
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 
3

380,000 380,000

ลงหินคลุกซอมแซมถนน
และไหลทางถนน
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 
4

423,000 423,000

ลงหินคลุกซอมแซมถนน
และไหลทางถนน
สาธารณะในพื้นที่ หมูที่ 
7

211,000 211,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินการตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

140,000

อุดหนุนกลุมสตรีเพื่อ
การพัฒนาอาชีพตําบล
บางเตย

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนกองทุนแมของ
แผนดิน

50,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอ
สามพราน/อําเภอพุทธ
มณฑล

500,000

อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
บางเตยสร้างสรรค์

143,700

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
บางเตย (โครงการ
พัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาฯ)

187,200

อุดหนุนศูนย์บริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการ
บริหารจัดการศูนย์
บริการและถายทอดฯ)

90,000

อุดหนุนศูนย์บริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการ
ป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชฯ)

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนกองทุนแมของ
แผนดิน

50,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอ
สามพราน/อําเภอพุทธ
มณฑล

500,000

อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
บางเตยสร้างสรรค์

143,700

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
บางเตย (โครงการ
พัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาฯ)

187,200

อุดหนุนศูนย์บริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการ
บริหารจัดการศูนย์
บริการและถายทอดฯ)

90,000

อุดหนุนศูนย์บริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการ
ป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชฯ)

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนศูนย์บริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพเกษตรกร)

40,000

อุดหนุนศูนย์บริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการ
สงเสริมพันธุ์พืชพันธุ์
สัตว์พันธุ์ดี)

100,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.

22,000

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลบางเตย

20,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลบางเตย

20,000

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู
บ้าน (อสม.)

52,500

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านบางเตย

789,600

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนศูนย์บริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพเกษตรกร)

40,000

อุดหนุนศูนย์บริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย (โครงการ
สงเสริมพันธุ์พืชพันธุ์
สัตว์พันธุ์ดี)

100,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.

22,000

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลบางเตย

20,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลบางเตย

20,000

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู
บ้าน (อสม.)

52,500

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านบางเตย

789,600

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล

30,000

รวม 12,907,735 17,365,960 4,190,560 5,748,305 6,295,540 11,543,100 841,360 600,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล

30,000

รวม 6,492,000 4,015,440 70,000,000
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