
องคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก
เขต/อําเภอ เมืองลพบุรี    จังหวัดลพบุรี
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ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก  ซอย-  ถนนลพบุรี-สิงหบุรี  แขวง/ตําบล บางขันหมาก
  เขต/อําเภอ เมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  15000

พื้นที่ 26.17 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8,318 คน
ชาย 3,993 คน

หญิง 4,325 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู
บริหารองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมากจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 78,846,760.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 43,669,187.09 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 23,452,704.42 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
25,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 10 โครงการ รวม 56,507.50 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 41,868,676.86 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 120,720.98 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 425,397.42 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 418,449.90 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 1,726,510.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 18,854.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,085.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,118,616.56 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,039,043.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 59,623.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 30,979,000.11 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 12,125,450.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,878,761.37 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,240,818.74 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,455,550.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,278,420.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 59,623.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก
อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 529,841.49 510,000.00 410,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

465,735.75 391,500.00 480,600.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 421,474.67 400,000.00 420,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

1,830,995.00 2,200,000.00 2,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,190.00 45,000.00 50,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,258,236.91 3,547,500.00 3,361,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,435,690.49 20,911,500.00 23,332,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,435,690.49 20,911,500.00 23,332,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,843,975.00 24,052,308.00 23,400,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

22,843,975.00 24,052,308.00 23,400,000.00

รวม 49,537,902.40 48,511,308.00 50,093,600.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 14,060,356.00 15,207,118.00 16,910,300.00

งบบุคลากร 11,351,940.00 12,870,780.00 12,635,700.00

งบดําเนินงาน 7,976,112.46 13,640,010.00 13,342,400.00

งบลงทุน 669,830.00 4,854,400.00 5,144,200.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,804,000.00 1,914,000.00 2,036,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 35,862,238.46 48,511,308.00 50,093,600.00

รวม 35,862,238.46 48,511,308.00 50,093,600.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก

อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,422,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,666,260

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,908,500

แผนงานสาธารณสุข 923,840

แผนงานเคหะและชุมชน 5,413,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 77,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 548,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 150,000

แผนงานการพาณิชย 4,073,320

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,910,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 50,093,600



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,337,660 2,111,760 7,449,420
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,151,780 0 2,151,780

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,185,880 2,111,760 5,297,640

งบดําเนินงาน 2,451,600 1,332,000 3,783,600
    ค่าตอบแทน 436,600 795,000 1,231,600

    ค่าใช้สอย 1,401,000 410,000 1,811,000

    ค่าวัสดุ 270,000 107,000 377,000

    ค่าสาธารณูปโภค 344,000 20,000 364,000

งบลงทุน 4,113,400 31,500 4,144,900
    ค่าครุภัณฑ์ 453,400 31,500 484,900

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,660,000 0 3,660,000

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000
    รายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

หน้า : 1/9



งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

                              รวม 11,947,660 3,475,260 15,422,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 512,160 512,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 512,160 512,160

งบดําเนินงาน 1,102,800 1,102,800
    ค่าตอบแทน 122,800 122,800

    ค่าใช้สอย 740,000 740,000

    ค่าวัสดุ 240,000 240,000

งบลงทุน 51,300 51,300
    ค่าครุภัณฑ์ 51,300 51,300

                              รวม 1,666,260 1,666,260

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,550,400 1,550,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,550,400 1,550,400

งบดําเนินงาน 1,836,800 1,836,800
    ค่าตอบแทน 195,200 195,200

    ค่าใช้สอย 867,400 867,400

    ค่าวัสดุ 674,200 674,200

    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 100,000

งบลงทุน 413,300 413,300
    ค่าครุภัณฑ์ 320,300 320,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 93,000 93,000

งบเงินอุดหนุน 1,108,000 1,108,000
    เงินอุดหนุน 1,108,000 1,108,000

                              รวม 4,908,500 4,908,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 194,640 194,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 194,640 194,640

งบดําเนินงาน 404,200 404,200
    ค่าตอบแทน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 224,200 224,200

    ค่าวัสดุ 150,000 150,000

งบลงทุน 85,000 85,000
    ค่าครุภัณฑ์ 85,000 85,000

งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000
    เงินอุดหนุน 240,000 240,000

                              รวม 923,840 923,840

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

หน้า : 4/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,412,280 0 806,880 2,219,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,412,280 0 806,880 2,219,160

งบดําเนินงาน 1,633,000 200,000 890,000 2,723,000
    ค่าตอบแทน 278,000 0 75,000 353,000

    ค่าใช้สอย 775,000 200,000 450,000 1,425,000

    ค่าวัสดุ 580,000 0 365,000 945,000

งบลงทุน 21,300 200,000 0 221,300
    ค่าครุภัณฑ์ 21,300 0 0 21,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 200,000 0 200,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 250,000 250,000
    เงินอุดหนุน 0 0 250,000 250,000

                              รวม 3,066,580 400,000 1,946,880 5,413,460

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

หน้า : 5/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 77,000 77,000
    ค่าใช้สอย 77,000 77,000

                              รวม 77,000 77,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

รวม

งบดําเนินงาน 80,000 50,000 130,000
    ค่าใช้สอย 80,000 50,000 130,000

งบเงินอุดหนุน 418,000 0 418,000
    เงินอุดหนุน 418,000 0 418,000

                              รวม 498,000 50,000 548,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

หน้า : 6/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษแหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 80,000 70,000 150,000
    ค่าใช้สอย 30,000 70,000 100,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

                              รวม 80,000 70,000 150,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

หน้า : 7/9



แผนงานการพาณิชย

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 709,920 709,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 709,920 709,920

งบดําเนินงาน 3,135,000 3,135,000
    ค่าตอบแทน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 735,000 735,000

    ค่าวัสดุ 1,110,000 1,110,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,170,000 1,170,000

งบลงทุน 228,400 228,400
    ค่าครุภัณฑ์ 228,400 228,400

                              รวม 4,073,320 4,073,320

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

หน้า : 8/9



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,910,300 16,910,300
    งบกลาง 16,910,300 16,910,300

                              รวม 16,910,300 16,910,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,422,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,666,260

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,908,500

แผนงานสาธารณสุข 923,840

แผนงานเคหะและชุมชน 5,413,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 77,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 548,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 150,000

แผนงานการพาณิชย์ 4,073,320

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,910,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 50,093,600

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบที่ 7 พ.ศ. 2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลบางขันหมาก และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอเมืองลพบุรี

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 50,093,600 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 50,093,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก
อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบางขันหมากปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบางขันหมากมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นางณัฐกานต์   เขื่อนจันทึก)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลบางขันหมาก

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายสินาทร โอเอี่ยม)

ตําแหนง นายอําเภอเมืองลพบุรี



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก
อําเภอ เมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -10,727.50 138,531.39 310,868.97 100,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 20,633.00 19,106.46 106,431.52 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภาษีป้าย 11,683.00 14,576.00 112,541.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 21,588.50 172,213.85 529,841.49 510,000.00 410,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 800.00 940.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,817.45 1,208.00 8,893.75 2,000.00 350.00 % 9,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 403,140.00 450,810.00 425,220.00 350,000.00 25.71 % 440,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

100.00 0.00 3,200.00 3,400.00 -5.88 % 3,200.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

140.00 340.00 190.00 200.00 0.00 % 200.00

     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 16,480.35 10,347.00 3,052.00 15,000.00 -80.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

5,500.00 23,000.00 24,500.00 20,000.00 20.00 % 24,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 480.00 480.00 680.00 400.00 75.00 % 700.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 429,457.80 490,225.00 465,735.75 391,500.00 480,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 283,523.14 326,301.45 421,474.67 400,000.00 5.00 % 420,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 283,523.14 326,301.45 421,474.67 400,000.00 420,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 2,031,450.00 2,150,170.00 1,830,995.00 2,200,000.00 -9.09 % 2,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,031,450.00 2,150,170.00 1,830,995.00 2,200,000.00 2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 25,740.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 3,482.00 6,740.00 10,190.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 29,222.00 6,740.00 10,190.00 45,000.00 50,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 560.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 560.00 0.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 0.00 654,824.84 655,574.66 400,000.00 63.75 % 655,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,271,439.36 9,797,387.79 10,171,229.89 8,730,000.00 15.69 % 10,100,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,629,473.06 3,991,098.06 3,634,641.37 4,000,000.00 -10.00 % 3,600,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 120,321.32 84,280.08 129,979.83 140,000.00 -14.29 % 120,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,319,002.96 6,879,151.92 7,394,672.35 6,200,000.00 19.19 % 7,390,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษีสุรา 1,791,601.15 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     อากรประมง 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 345.00 0.00 1,020.25 500.00 100.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงแร 153,289.05 124,952.88 120,085.28 50,000.00 140.00 % 120,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 55,976.94 53,704.70 65,307.86 90,000.00 -27.78 % 65,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,039,173.00 956,114.00 1,263,179.00 1,300,000.00 -1.54 % 1,280,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,380,621.84 22,541,514.27 23,435,690.49 20,911,500.00 23,332,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

21,329,524.00 21,687,291.00 22,843,975.00 24,052,308.00 -2.71 % 23,400,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,329,524.00 21,687,291.00 22,843,975.00 24,052,308.00 23,400,000.00
รวมทุกหมวด 44,505,387.28 47,375,015.57 49,537,902.40 48,511,308.00 50,093,600.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,093,600   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 410,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว เพื่อรองรับภาษีบํารุงทองที่ที่ยังคางชําระ

ภาษีป้าย จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการใหม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2 / ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 480,600 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 9,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบจากรายรับ
จริง ป 2562 

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 440,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบจากรายรับ
จริง ป 2562

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 3,200 บาท

ประมาณการลดลง จากการเปรียบเทียบจากรายรับจริง ป 2562
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คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 200 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการลดลง จากการเปรียบเทียบจากรายรับจริง ป 2562 

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 24,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบจากรายรับ
จริง ป 2562

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 700 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบจากรายรับ
จริง ป 2562 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 420,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 420,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบจากรายรับ
จริง ป 2562

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 2,000,000 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการลดลง จากการเปรียบเทียบจากรายรับจริง ป 2562 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 50,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบจากรายรับ
จริง ป 2562 และป 2563

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,332,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 655,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบจากรายรับ
จริง ป 2562 และป 2563

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,100,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบจากรายรับ
จริง ป 2562

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,600,000 บาท

ประมาณการลดลง จากการเปรียบเทียบจากรายรับจริง ป 2562 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการลดลง จากการเปรียบเทียบจากรายรับจริง ป 2562 

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,390,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบจากรายรับ
จริง ป 2562

อากรประมง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบจากรายรับ
จริง ป 2562 และป 2563

คาภาคหลวงแร จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบจากรายรับ
จริง ป 2562 และป 2563

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 65,000 บาท

ประมาณการลดลง จากการเปรียบเทียบจากรายรับจริง ป 2562 

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,280,000 บาท

ประมาณการลดลง จากการเปรียบเทียบจากรายรับจริง ป 2562 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 23,400,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 23,400,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยเปรียบเทียบกับรายรับจริงในปที่ลวงมา
แลว และในป 2562 โดยไดนําเอาเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจริงใน
ป 2562 รวมกับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค เงินบริหาร
การศึกษา เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เงินเบี้ยยังชีพผูพิการ เงินเบี้ยยัง
ชีพผูป่วยเอดส และเงินอุดหนุนดานสาธารณสุขเขาดวยกัน 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 471,240 428,400 514,080 514,080 -13.75 % 443,400

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 38,610 35,100 42,120 42,120 -9.78 % 38,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 38,610 35,100 42,120 42,120 -9.78 % 38,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

79,200 72,000 86,400 86,400 -12.5 % 75,600

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

2,046,000 1,827,800 2,059,200 2,059,200 -24.4 % 1,556,780

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,673,660 2,398,400 2,743,920 2,743,920 2,151,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,654,500 1,752,600 2,086,660 2,245,500 3.51 % 2,324,340

เงินประจําตําแหนง 210,000 210,000 210,000 210,000 0 % 210,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 205,380 216,420 227,340 240,480 4.84 % 252,120

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก
อําเภอเมืองลพบุรี    จังหวัดลพบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 240,480 245,160 249,960 336,000 9.57 % 368,160

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 34,260 29,460 33,420 -6.46 % 31,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,346,360 2,458,440 2,803,420 3,065,400 3,185,880
รวมงบบุคลากร 5,020,020 4,856,840 5,547,340 5,809,320 5,337,660

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 250,000 4 % 260,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,360 4,200 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 36,000 38,800 36,000 60,000 100 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 17,600 31,100 31,300 46,600 0 % 46,600

รวมค่าตอบแทน 61,960 74,100 67,300 366,600 436,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 349,295 405,320 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 288,350 300,000 0 % 300,000

คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึก
อบรมหรือสัมมนา

0 0 22,400 155,000 -35.48 % 100,000

คาวารสาร สิ่งพิมพ โฆษณา ประชาสัมพันธ 0 0 72,980 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,750 7,925 5,750 25,000 0 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
และหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล

0 0 0 292,620 105.04 % 600,000

คาใช้จายในการจัดทําโครงการ Big 
Cleaning Day รวมมือ รวมใจ พัฒนา
ท้องถิ่น บําเพ็ญสาธารณประโยชน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการจัดทําโครงการ ฝึกอบรม
หรือศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
  องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล ผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้นํา
ชุมชน ในกิจการ
  ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามอํานาจ
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล

369,420 0 26,308 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการจัดทําโครงการปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ 

5,000 3,000 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบลบางขันหมาก

0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการทํา
งาน ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
บางขันหมาก

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนา
พฤติกรรมด้านการบริการ ทักษะการสื่อสาร 
 และการทํางานเป็นทีมองคการบริหารสวน
ตําบลบางขันหมาก

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาใช้จายในการจัดทําโครงการองคกรดี วิถี
พุทธ

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

34,830 33,880 36,502 80,000 -37.5 % 50,000

คาใช้จายในการรณรงค ประชาสัมพันธ 
สนับสนุน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัย
ของยาเสพติด และโรคเอดส ตลอดจนโรค
ติดตอและไมติดตออื่น ๆ

32,500 0 0 10,000 -40 % 6,000

โครงการ Big Cleaning Day รวมมือ รวม
ใจ พัฒนาท้องถิ่น บําเพ็ญสาธารณ
ประโยชน

4,575 3,700 9,715 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันทของคนใน
ชาติ

0 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 54,899.33 109,890.12 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมค่าใช้สอย 806,370 508,724.33 571,895.12 1,132,620 1,401,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 98,355 99,352 148,129 150,000 -13.33 % 130,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,480 13,398 4,140 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 3,500 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,990 30,800 35,560.1 50,000 -20 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,500 0 7,154.6 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 37,050 35,300 36,160 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 174,375 178,850 234,643.7 300,000 270,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 198,217.9 210,692.7 219,064.95 250,000 0 % 250,000

คาบริการโทรศัพท 3,588.78 3,153.29 2,477.05 6,000 0 % 6,000

คาบริการไปรษณีย 4,409 16,850 7,021 8,000 0 % 8,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 35,216 38,194 42,517.52 80,000 0 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 241,431.68 268,889.99 271,080.52 344,000 344,000
รวมงบดําเนินงาน 1,284,136.68 1,030,564.32 1,144,919.34 2,143,220 2,451,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาโต๊ะพับอเนกประสงค หน้าพลาสติก  0 0 17,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องถายเอกสาร   0 0 0 100,000 -100 % 0

เครื่องโทรศัพทสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 8,000

เครื่องโทรสาร 16,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ 
Invester) ขนาด 18,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 139,200

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ 
Invester) ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 173,600

เครื่องพิมพดีดไฟฟา 22,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
แขวน พร้อมติดตั้ง

0 0 200,000 0 0 % 0

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง 0 0 37,500 0 0 % 0

ชั้นวางแฟมตั้ง 2 ชั้น (20 ชอง)  0 6,300 0 0 0 % 0

ตู้เก็บแบบฟอรมตั้งพื้น 10 ลิ้นชัก 0 3,120 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 4  ลิ้นชัก 0 13,800 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต  0 6,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 3 ฟุต  0 3,400 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบขนาด  3 ฟุต 0 0 0 0 100 % 15,000

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6  11,000 0 0 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา 0 0 0 0 100 % 7,500

ถังน้ํา แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 
ลิตร

0 0 0 0 100 % 5,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑการเกษตร

ปั๊มอัตโนมัติ 0 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องเสียงห้องประชุม 0 98,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร 0 41,500 0 0 0 % 0

เครื่องเลนดีวีดี 0 0 0 0 100 % 3,500

จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา  0 8,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 0 100 % 9,500

เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 2 
ก๊อก

0 0 0 0 100 % 25,100

จัดซื้อและติดตั้งมานในอาคารสํานักงาน 0 0 89,030 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน 

0 0 0 51,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 15,800 15,800 16,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
(30 หน้า/นาที) 

7,600 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)

0 4,200 4,000 8,600 -50 % 4,300

เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)

0 0 0 8,900 -100 % 0

เครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่ว
ไป              

0 0 0 3,200 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 0 0 0 0 100 % 5,800

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA 0 0 0 0 100 % 31,000

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) 

0 0 3,600 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 68,320 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 140,720 202,220 367,930 171,700 453,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารสํานัก
งานองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก

0 0 0 0 100 % 3,500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

โครงการจ้างออกแบบการปรับปรุงและตอ
เติมอาคารสํานักงานขององคการบริหาร
สวนตําบลบางขันหมาก

0 0 0 0 100 % 160,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 3,660,000
รวมงบลงทุน 140,720 202,220 367,930 171,700 4,113,400

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 3,900 0 0 0 0 % 0

คาจ้างที่ปรึกษา 0 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมรายจ่ายอื่น 3,900 0 0 25,000 25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 3,900 0 0 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 20,000 0 0 0 0 % 0

อุดหนุนศูนยชวยเหลือประชาชนอําเภอ
เมืองลพบุรี

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

วันที่พิมพ : 18/9/2563  14:15:16 หน้า : 9/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 20,000 0 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไป 6,468,776.68 6,109,624.32 7,080,189.34 8,169,240 11,947,660
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 768,512 818,340 872,880 1,300,980 -25.96 % 963,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 48,000 0 % 48,000

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 124,519 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 774,475 700,200 709,680 868,920 9.39 % 950,520

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 89,555 84,180 79,020 94,620 14.14 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,799,061 1,644,720 1,703,580 2,354,520 2,111,760
รวมงบบุคลากร 1,799,061 1,644,720 1,703,580 2,354,520 2,111,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 250,000 100 % 500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 69,600 63,800 82,800 96,000 150 % 240,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 69,600 63,800 82,800 376,000 795,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 230,773 313,650 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 222,000 300,000 0 % 300,000

คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึก
อบรมหรือสัมมนา

0 0 33,200 50,000 0 % 50,000

คาวารสาร สิ่งพิมพ หรือโฆษณา ประชา
สัมพันธ

0 0 12,400 1,000 900 % 10,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 0 0 4,060 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

10,208 21,708 13,824 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,980 3,500 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 240,981 339,338 284,924 405,060 410,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 37,301 47,687 9,913 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,660 1,040 620 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 10,779 29,240 24,050 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 49,740 77,967 34,583 87,000 107,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 0 5,168 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 5,168 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 360,321 481,105 407,475 888,060 1,332,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ชั้นวางแฟมตั้ง 2 ชั้น (20 ชอง) 0 0 0 8,000 -50 % 4,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 27,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสารรางเลื่อน แบบมือผลัก 
10 ตู้ 

0 95,850 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ 0 5,450 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,700 23,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 

0 21,500 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 0 0 16,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ( Ink Tank Printer )

0 0 4,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)

0 0 10,000 10,000 -100 % 0

เครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่ว
ไป

0 0 3,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 3,245 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,245 122,800 55,700 41,000 31,500
รวมงบลงทุน 3,245 122,800 55,700 41,000 31,500

รวมงานบริหารงานคลัง 2,162,627 2,248,625 2,166,755 3,283,580 3,475,260
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,631,403.68 8,358,249.32 9,246,944.34 11,452,820 15,422,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาธรรมเนียมในการขออนุญาตจัดสรรคลื่น
ความถี่วิทยุสื่อสาร

0 0 5,350 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,350 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,350 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 5,350 0 0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 59,407 287,000 363,600 3.23 % 375,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 9,161 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 66,508 0 0 84,600 33.33 % 112,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 8,049 0 0 18,000 33.33 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 74,557 68,568 287,000 466,200 512,160
รวมงบบุคลากร 74,557 68,568 287,000 466,200 512,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 42,000 19.05 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 20,000 140 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 4,800

เงินชวยเหลือบุตร 0 0 0 4,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 86,800 122,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 143,740 147,954 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 332,500 500,000 0 % 500,000

คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึก
อบรมหรือสัมมนา

0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

0 300 13,200 4,700 751.06 % 40,000

คาใช้จายโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อป
พร.

38,410.7 41,080 41,072.2 150,000 -13.33 % 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ
ภัยแล้ง ปี 2563

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลบาง
ขันหมาก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการรณรงคปองกันเด็กจมน้ํา 0 0 4,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 7,300 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 182,150.7 196,634 390,772.2 864,700 740,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,400 0 16,000 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 22,200 23,189.9 37,660 70,000 0 % 70,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 110,650 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 52,000 48,600 90,000 30,000 166.67 % 80,000

วัสดุอื่น 138,000 9,060 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 216,600 80,849.9 254,310 170,000 240,000
รวมงบดําเนินงาน 398,750.7 277,483.9 645,082.2 1,121,500 1,102,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ 0 5,450 0 0 0 % 0

ถังน้ํา แบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 
2,000 ลิตร

117,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน  0 0 0 868,000 -100 % 0

เรืออลูมิเนียมท้องแบน 0 0 0 500,000 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําไดโว แบบมีลูกลอย พร้อมสาย
สูบน้ํา

0 26,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องรับ-สงวิทยุ ชนิดติดรถยนต ขนาด 10 
วัตต

0 0 0 18,000 -100 % 0

เครื่องรับ-สงวิทยุ ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต 0 0 0 96,000 -100 % 0

แผงสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมไซเรน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 0 100 % 17,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)

0 0 0 0 100 % 4,300

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อฐานรองรับถังน้ํา ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร ยาว 2.00 เมตร สูงไมน้อยกวา 0.80 
เมตร จํานวน 12 ชุด

0 0 0 70,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้คอนเทนเนอรพร้อมติดตั้ง 0 0 0 353,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 11,226.39 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 128,226.39 32,150 0 1,935,000 51,300
รวมงบลงทุน 128,226.39 32,150 0 1,935,000 51,300

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 601,534.09 378,201.9 932,082.2 3,522,700 1,666,260
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 601,534.09 378,201.9 937,432.2 3,522,700 1,666,260

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 951,789 838,560 1,036,260 1,096,020 6.86 % 1,171,200

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 293,400 303,720 314,520 325,680 3.54 % 337,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 25,440 15,120 9,780 4,500 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,270,629 1,157,400 1,360,560 1,426,200 1,550,400
รวมงบบุคลากร 1,270,629 1,157,400 1,360,560 1,426,200 1,550,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 120,000 25 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,260 840 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 24,000 0 0 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,600 5,156 4,800 6,600 -36.36 % 4,200

รวมค่าตอบแทน 30,860 5,996 4,800 167,600 195,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,400 136,200 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 91,000 100,000 0 % 100,000

คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึก
อบรมหรือสัมมนา

0 0 13,000 47,600 5.04 % 50,000

คาวารสาร สิ่งพิมพ โฆษณํา ประชาสัมพันธ 0 0 950 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัย

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็ก 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการจัดทําโครงการเข้าคาย
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก

111,876 93,975 99,045 100,000 0 % 100,000

คาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย หรือเด็กและเยาวชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางขัน
หมาก

19,610 0 0 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

5,160 3,400 640 20,000 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

522,980 550,080 413,730 454,610 3.91 % 472,400

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 950 450 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 670,026 784,605 618,815 847,210 867,400
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 9,997.55 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาอาหารเสริม (นม) 807,051.38 708,027.12 655,518.14 737,100 -10.57 % 659,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 10,000 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 807,051.38 718,024.67 665,518.14 752,100 674,200
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 27,867.44 33,530.53 45,904.54 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 27,867.44 33,530.53 45,904.54 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 1,535,804.82 1,542,156.2 1,335,037.68 1,866,910 1,836,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 10,750 -100 % 0

คาตู้เก็บของ ( จาน,ชาม,ของใช้อื่น ๆ ) 0 0 0 0 100 % 6,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ 
Invester) ขนาด 40,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 125,400

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต  3,520 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต  3,800 0 0 0 0 % 0

ชั้นวางแฟมตั้ง 2 ชั้น (20 ชอง) 0 6,300 0 0 0 % 0

ตู้ล็อคเกอร แบบ 6 ชอง เก็บของใช้สําหรับ
เด็กปฐมวัย

14,000 0 28,000 0 0 % 0

ตู้ล็อคเกอร แบบ 6 ชอง ชนิดมีประตูเปิด
ปิด

0 0 0 0 100 % 10,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต  0 0 0 17,500 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร  0 0 0 10,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 0 0 0 15,750 -100 % 0

ถังน้ํา แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 
ลิตร

0 0 0 0 100 % 5,900

ครุภัณฑการศึกษา

โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร สําหรับ
เด็กปฐมวัย   

0 0 0 16,000 -100 % 0

โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ สําหรับ
เด็กปฐมวัย

15,200 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องเลน ดีวีดี 4,800 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโทรทัศน จอภาพแบบ LED TV ขนาด 
40 นิ้ว

14,500 0 0 0 0 % 0

โทรทัศน  จอภาพแบบ LED TV ขนาด 32 
นิ้ว

25,400 0 0 0 0 % 0

โทรทัศน แอล อี ดี ทีวี (LED TV) แบบ 
samart TV 

0 0 0 17,700 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ําพร้อมอุปกรณ 0 0 0 0 100 % 28,000

เครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 ก๊อก 0 0 0 0 100 % 14,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 15,800 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)

0 0 8,000 0 100 % 12,900

จอภาพเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 0 0 2,600 0 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

คาเครื่องเลนกลางแจ้งพลาสติกสําหรับเด็ก 98,850 99,000 99,000 100,000 0 % 100,000

อางล้างมือแสตนเลส สําหรับเด็กปฐมวัย 28,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 208,070 121,100 137,600 187,700 320,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการตอเติมหลังคาคลุมบอทราย และ
ห้องโถงศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสิงห
ทอง

0 0 0 0 100 % 93,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

52,200 0 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลบางขัน
หมาก

0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 52,200 0 0 200,000 93,000
รวมงบลงทุน 260,270 121,100 137,600 387,700 413,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,348,000 1,388,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนเงินโรงเรียนในเขตตําบลบางขัน
หมาก

0 0 1,216,000 1,256,000 -11.78 % 1,108,000

รวมเงินอุดหนุน 1,348,000 1,388,000 1,216,000 1,256,000 1,108,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,348,000 1,388,000 1,216,000 1,256,000 1,108,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,414,703.82 4,208,656.2 4,049,197.68 4,936,810 4,908,500
รวมแผนงานการศึกษา 4,414,703.82 4,208,656.2 4,049,197.68 4,936,810 4,908,500
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 195,000 -0.18 % 194,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 195,000 194,640
รวมงบบุคลากร 0 0 0 195,000 194,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินชวยเหลือบุตร 0 0 0 4,200 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 34,200 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 21,000 357.14 % 96,000

คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึก
อบรมหรือสัมมนา

0 0 0 20,000 50 % 30,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดทําโครงการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 150 36,000 0 % 36,000

คาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมการ
มีสวนรวมของชุมชน ในการกําจัด
และคัดแยกขยะอยางยั่งยืน เพื่อลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม “ชุมชนสะอาดปราศจาก
มลพิษ”

0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมการ
มีสวนรวมของชุมชน ในการกําจัดและคัด
แยกขยะอยางยั่งยืน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวด
ล้อม “ชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ” 

19,560 0 24,448 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาใช้จายในการสํารวจจํานวนสุนัขและแมว 0 0 0 7,200 0 % 7,200

โครงการเฝาระวังและควบคุม ปองกันโรค
ติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

0 0 0 23,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 19,560 0 24,598 142,200 224,200
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 96,000 60,900 132,600 250,000 -40 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 96,000 60,900 132,600 250,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 115,560 60,900 157,198 426,400 404,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ 0 5,450 0 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนยา แบบ ULV 0 0 0 0 100 % 85,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็น  ขนาด 9 คิวบิกฟุต 0 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)

0 0 0 8,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 5,450 0 40,900 85,000
รวมงบลงทุน 0 5,450 0 40,900 85,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ในเขตตําบล
บางขันหมาก

0 0 240,000 240,000 0 % 240,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 240,000 240,000 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 240,000 240,000 240,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 115,560 66,350 397,198 902,300 923,840
รวมแผนงานสาธารณสุข 115,560 66,350 397,198 902,300 923,840
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดทําโครงการองคการ
บริหารสวนตําบลเคลื่อนที่ ให้บริการ
ประชาชน 

0 0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 12,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 12,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 12,000 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 12,000 0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 598,620 634,680 669,600 849,600 7.36 % 912,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 0 % 24,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 337,055 261,360 266,760 448,800 -13.96 % 386,160
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 33,125 18,060 12,660 45,000 6.67 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,010,800 956,100 991,020 1,409,400 1,412,280
รวมงบบุคลากร 1,010,800 956,100 991,020 1,409,400 1,412,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

21,900 2,100 0 250,000 -20 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,740 0 0 30,000 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 23,400 23,400 23,400 36,000 33.33 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 24,300 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 49,040 25,500 23,400 340,300 278,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 278,851 406,090 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 392,100 550,000 0 % 550,000

คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึก
อบรมหรือสัมมนา

0 0 8,900 40,000 25 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

1,640 1,640 5,992 25,000 0 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการตรวจสอบและรังวัดที่ดิน
สาธารณะประโยชน

0 0 0 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 50,919.11 4,365 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 280,491 458,649.11 411,357 765,000 775,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 12,750 2,185 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 198,086 285,515 99,720 100,000 0 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 108,799 347,778.65 318,907.41 300,000 0 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,500 40,800 7,300 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 51,891.6 60,170 79,990.4 80,000 0 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร 10,690 11,150 3,250 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 2,200 4,270 4,544 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 374,166.6 762,433.65 515,896.81 580,000 580,000
รวมงบดําเนินงาน 703,697.6 1,246,582.76 950,653.81 1,685,300 1,633,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 9,000 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร 0 0 0 2,500 -100 % 0
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 18,800 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 17,000 0 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 0 16,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 0 6,300 -100 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)

0 0 0 0 100 % 4,300

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 91,736.37 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 110,536.37 0 16,000 34,800 21,300
รวมงบลงทุน 110,536.37 0 16,000 34,800 21,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,825,033.97 2,202,682.76 1,957,673.81 3,129,500 3,066,580
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งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างออกแบบงานกอสร้างขององคการ
บริหารสวนตําบล

0 0 0 450,000 -55.56 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 450,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 450,000 200,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นลาดยางแอสฟัสทติกคอนกรีต หมูที่ 1

182,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสทติก
คอนกรีต หมูที่ 6,12

348,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 616,300 -67.55 % 200,000

บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 766,830 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,296,830 0 0 616,300 200,000
รวมงบลงทุน 1,296,830 0 0 616,300 200,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0 43,779.05 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 43,779.05 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 43,779.05 0 0 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 1,296,830 43,779.05 0 1,066,300 400,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 716,400 726,480 736,800 747,600 1.51 % 758,880

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 82,440 72,360 62,040 72,360 -33.67 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 798,840 798,840 798,840 819,960 806,880
รวมงบบุคลากร 798,840 798,840 798,840 819,960 806,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 50,000 30 % 65,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,320 2,100 1,260 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 3,320 2,100 1,260 60,000 75,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 528,000 568,436 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 259,600 320,000 -6.25 % 300,000

คาเชาที่ดินเทศบาลเมืองลพบุรีเพื่อทิ้งและ
กําจัดขยะมูลฝอย

0 0 240,000 240,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 80,100.54 130,698.87 120,000 25 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 528,000 648,536.54 630,298.87 680,000 450,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 64,100 24,220 0 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 139,810 151,845 161,538.8 175,000 0 % 175,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 1,920 13,860 18,624 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุอื่น 84,350 2,340 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 290,180 192,265 180,162.8 385,000 365,000
รวมงบดําเนินงาน 821,500 842,901.54 811,721.67 1,125,000 890,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 4 
ลูกบาศกเมตร  6 ล้อ 

0 0 0 1,500,000 -100 % 0

วันที่พิมพ : 18/9/2563  14:15:16 หน้า : 35/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 196,085.21 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 196,085.21 0 0 1,500,000 0
รวมงบลงทุน 196,085.21 0 0 1,500,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลเมืองลพบุรี 0 0 0 0 100 % 250,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 250,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 250,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,816,425.21 1,641,741.54 1,610,561.67 3,444,960 1,946,880
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,938,289.18 3,888,203.35 3,568,235.48 7,640,760 5,413,460
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมกลุมอาชีพตาง ๆ 37,175 28,245 42,834 50,000 0 % 50,000

โครงการการจัดทําเวทีประชาคม 10,588 0 0 12,000 0 % 12,000

โครงการยกยองเชิดชูเกียรติปราชญชาว
บ้านตําบลบางขันหมาก

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการยกยองเชิดชูเกียรติปราชญชาว
บ้านตําบลบางขันหมาก ประจําปี 2561

0 3,242 1,887 5,000 -100 % 0

โครงการยกยองผู้ทําคุณประโยชนแกชุมชน
ดีเดน

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการยกยองสตรีผู้ทําคุณประโยชนแก
ชุมชนดีเดน ประจําปี 2561

0 3,248 9,598 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 47,763 34,735 54,319 77,000 77,000
รวมงบดําเนินงาน 47,763 34,735 54,319 77,000 77,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 47,763 34,735 54,319 77,000 77,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 47,763 34,735 54,319 77,000 77,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 35,848.2 58,840 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญตาง ๆ 0 0 74,749 130,000 -53.85 % 60,000

คาใช้จายในการจัดทําโครงการ อนุรักษ สืบ
สาน และเผยแพรวัฒนธรรม
ไทยรามัญ  สงเสริมงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 35,848.2 58,840 94,749 150,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 35,848.2 58,840 94,749 150,000 80,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 28,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ
มหาราช

0 0 28,000 28,000 0 % 28,000
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เงินอุดหนุนเอกชน 340,000 370,000 0 0 0 % 0

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกลุม
ชาติพันธุ

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

โครงการสงเสริมการอนุรักษประเพณีไทย
วันสงกรานต

0 0 0 10,000 600 % 70,000

โครงการสืบทอดภูมิปัญญารํามอญ 0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการสืบทอดภูมิปัญญาอนุรักษดนตรี
กลองยาว

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสืบทอดและอนุรักษภูมิปัญญา
ภาษามอญ

0 0 30,000 30,000 0 % 30,000

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

โครงการอนุรักษประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ 0 0 50,000 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 340,000 398,000 328,000 338,000 418,000
รวมงบเงินอุดหนุน 340,000 398,000 328,000 338,000 418,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

375,848.2 456,840 422,749 488,000 498,000

วันที่พิมพ : 18/9/2563  14:15:16 หน้า : 39/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติด

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 80,000 50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 0 99,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 99,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 99,500 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 99,500 0 80,000 50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 375,848.2 556,340 422,749 568,000 548,000
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการปองกันและกําจัดศัตรูพืช 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 49,815 0 11,148 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 49,815 0 11,148 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 49,815 0 11,148 80,000 80,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 49,815 0 11,148 80,000 80,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 74,400 4,920 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 3,775 0 31,660 40,000 -50 % 20,000

โครงการปลูกดาวเรืองเทอดพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

10,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 88,175 4,920 31,660 90,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 88,175 4,920 31,660 90,000 70,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 88,175 4,920 31,660 90,000 70,000
รวมแผนงานการเกษตร 137,990 4,920 42,808 170,000 150,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 346,620 366,360 384,180 403,080 5.81 % 426,480

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 250,200 255,240 260,400 265,800 2.12 % 271,440
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 29,220 24,180 19,020 13,620 -11.89 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 626,040 645,780 663,600 682,500 709,920
รวมงบบุคลากร 626,040 645,780 663,600 682,500 709,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,980 6,300 3,780 30,000 0 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,100 0 10,600 25,000 20 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 7,080 6,300 14,380 115,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 510,120 560,994 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 496,600 600,000 0 % 600,000

คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึก
อบรมหรือสัมมนา

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

1,640 0 0 15,000 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 30,386.52 12,150 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 511,760 591,380.52 508,750 735,000 735,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,400 18,050 21,300 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 18,300 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 362,765 265,660 207,235 300,000 0 % 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 480,000 499,800 581,250 700,000 0 % 700,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 859,165 801,810 809,785 1,060,000 1,110,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 833,812.11 1,000,137.93 993,883.76 1,170,000 0 % 1,170,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 833,812.11 1,000,137.93 993,883.76 1,170,000 1,170,000
รวมงบดําเนินงาน 2,211,817.11 2,399,628.45 2,326,798.76 3,080,000 3,135,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปั๊มจายคลอรีน 0 0 0 0 100 % 32,000

ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร มีฝาปิด 0 0 0 0 100 % 6,000

วันที่พิมพ : 18/9/2563  14:15:17 หน้า : 44/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี 0 0 0 0 100 % 54,700

ครุภัณฑการเกษตร

 จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง ชนิด
มอเตอรไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง

0 0 29,600 75,000 -100 % 0

คาปั๊มน้ําหอยโขงไฟฟา ชนิดหลายใบพัด  ( 
Mutisttage Centrifugal Pump ) 

0 0 48,000 122,000 -100 % 0

เครื่องปั๊มน้ําแบบหอยโขง ชนิดมอเตอร
ไฟฟา ขนาด 5 แรงม้า

0 0 0 0 100 % 72,800

เครื่องสูบน้ํา แบบจุมใต้น้ํา  
(Summersible  Pump)   ขนาด  2HP  

0 0 15,000 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา (ซัมเมอรส) 0 0 0 0 100 % 30,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน 0 0 0 0 100 % 10,900

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้น

0 0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

21,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kva 12,800 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 19,681.9 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมค่าครุภัณฑ์ 53,981.9 0 92,600 197,000 228,400
รวมงบลงทุน 53,981.9 0 92,600 197,000 228,400

รวมงานกิจการประปา 2,891,839.01 3,045,408.45 3,082,998.76 3,959,500 4,073,320
รวมแผนงานการพาณิชย์ 2,891,839.01 3,045,408.45 3,082,998.76 3,959,500 4,073,320

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 149,098 148,408 137,484 176,790 0.95 % 178,464

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 5,952 7,200 0 % 7,200

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,186,300 10,381,600 10,945,300 11,848,800 7.05 % 12,684,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,964,800 2,132,000 2,287,200 2,396,000 32.62 % 3,177,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 48,000 45,000 48,000 60,000 0 % 60,000

สํารองจาย 19,100 33,164 1,710 26,038 0.24 % 26,100

รายจายตามข้อผูกพัน 390,000 375,000 0 0 0 % 0

เงินชดใช้เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน          
                         

0 0 30,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบาง
ขันหมาก

0 0 0 150,000 0 % 150,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ 
อบต.บางขันหมาก

0 0 360,000 360,000 0 % 360,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

225,000 225,000 244,710 244,590 9.14 % 266,936

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 332,133 0 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 13,314,431 13,340,172 14,060,356 15,269,418 16,910,300
รวมงบกลาง 13,314,431 13,340,172 14,060,356 15,269,418 16,910,300
รวมงบกลาง 13,314,431 13,340,172 14,060,356 15,269,418 16,910,300

รวมแผนงานงบกลาง 13,314,431 13,340,172 14,060,356 15,269,418 16,910,300
รวมทุกแผนงาน 35,469,361.98 33,881,236.22 35,862,238.46 48,511,308 50,093,600
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก

อําเภอ เมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,093,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,947,660 บาท

งบบุคลากร รวม 5,337,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,151,780 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 443,400 บาท

ประเภทรายจายเงินเดือน นายก และรองนายก อบต
.จํานวน    443,400 บาท
 เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล และรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 ตั้งจายจากเงินรายได้ตามอัตราดังนี้
- เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 21,120
 บาท
- เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ 11,610 บาท
 ( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 38,000 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกและรอง
นายก องคการบริหารสวนตําบล จํานวน    38,000 บาท
 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก และรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 ตั้งจายจากเงินรายได้  ตามอัตราดังนี้
- เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 1,900 บาท
- เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ   950 บาท
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 38,000 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษ นายก และรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน    38,000 บาท
 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ นายก และรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 
 ตั้งจายจากเงินรายได้  ตามอัตราดังนี้ 
- เงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล  อัตรา
เดือนละ 1,900 บาท
- เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เดือนละ   950  บาท
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 75,600 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.จํานวน   75,600
 บาท
 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 
 ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามอัตราดังนี้
- คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เดือนละ 7,560 บาท
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,556,780 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทน ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล                                 จํานวน   1,556,780  บาท
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 
 ตั้งจายจากเงินรายได้  ตามอัตราดังนี้
 - เงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล    
 อัตราเดือนละ  11,610  บาท
 - เงินคาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ    9,500  บาท
 - เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   อัตรา
เดือนละ    7,560  บาท
 - เงินคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  
 อัตราเดือนละ    7,560  บาท
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,185,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,324,340 บาท

ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2,324,340 
บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พนักงาน
สวนตําบล ได้แก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หัวหน้าสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล นักวิเคราะหนโยบายและแผน นัก
พัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหนง  รวม  210,000 บาท
1 เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนักบริหาร
งานองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  168,000  บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษตําแหนง
นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ตามอัตราดังนี้ 
- เงินประจําตําแหนง นักบริหารงานองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 7,000 บาท
- เงินคาตอบแทนพิเศษ ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหาร
สวนตําบล อัตราเดือนละ 7,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้
2 เงินประจําตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป  จํานวน 42,000
  บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป ( หัวหน้า
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล )   ตามอัตรา ดังนี้
- เงินประจําตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป อัตราเดือนละ 3,500
 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,120 บาท

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน  252,120 บาท
เพื่อจายเปนคาจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงคาจ้างประจํา 
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 368,160 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง  รวม    368,160 บาท
1 คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 152,160 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง
พนักงานขับรถยนต  
ตั้งจายจากเงินรายได้
2 คาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน   216,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 31,260 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง  รวม  31,260 บาท
1 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  7,260 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต  
ตั้งจายจากเงินรายได้
2 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  24,000
  บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป  
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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งบดําเนินงาน รวม 2,451,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 436,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 260,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอท้อง
ถิ่น จํานวน 260,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงาน และ
ประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญ ผลงานทางวิชาการของ
พนักงานสวนตําบล ผู้ขอรับการประเมินคาเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล  เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และเปน
คาตอบแทนอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตามประเภทรายจายนี้
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 
10,000 บาท
 เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุด
ราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม
อาจทําในเวลาราชการได้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2 / ว 2409 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2559  
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

ประเภทคาเชาบ้าน จํานวน  120,000 บาท
 เพื่อจายเปนเงินคาเชาบ้าน หรือคาเชาซื้อบ้าน ของพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิก จายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
 / ว2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562  
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 46,600 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน   46,600 บาท
 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิได้รับการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

ค่าใช้สอย รวม 1,401,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน  300,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการ ให้กระทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ, การจ้าง
เหมาทําเอกสาร เวปไซค หรือการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เปนกิจการใน
อํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
  เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจายคา
จ้างเหมาบริการ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับ
สนุน การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  หน้าที่ 86  ข้อ 5  )
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คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือ
สัมมนา  จํานวน 100,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ของผู้บริหารสมาชิก
สภาฯ  พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้าง
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.1 แนวทางการพัฒนา บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ 82  ข้อ 1  )

คาวารสาร สิ่งพิมพ โฆษณา ประชาสัมพันธ จํานวน 100,000 บาท

คาวารสาร สิ่งพิมพ  โฆษณา ประชาสัมพันธ   จํานวน 100,000 
บาท
 เพื่อจายเปนคารับวารสาร สิ่งพิมพตาง ๆ ตลอดจน คา
โฆษณา ประชาสัมพันธขาวสาร  คาจัดทําวารสาร  เอกสาร
รายงาน ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆ คาจัดทําเข้าเลมคา
ล้าง อัด ขยายภาพ กิจกรรมตามโครงการตางๆ คาจัดทําปาย
รณรงค ในเรื่องตางๆ 
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

วันที่พิมพ : 18/9/2563  14:15:54 หน้า : 11/146



ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 25,000 บาท
1. คาใช้จายในการรับรอง ตั้งจายไว้      15,000 บาท
  เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่ไป
นิเทศงานตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลดังกลาว ซึ่ง
เบิกจายตามระเบียบที่กําหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล  หน้าที่ 87  ข้อ 8  )

2. คาใช้จายในการเลี้ยงรับรอง ตั้งจายไว้      10,000 บาท
  เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่อง ในการเลี้ยง รับรองรวมทั้งคา
บริการ และคาใช้จายอื่นซึ่งจําเปนต้องจาย ที่เกี่ยวกับการรับรอง
หรือประชุมข้างต้นและรวมถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่
ทีเกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม ซึ่งเบิกจายตามระเบียบที่กําหนด
ไว้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล  หน้าที่ 87  ข้อ 8  )

วันที่พิมพ : 18/9/2563  14:15:54 หน้า : 12/146



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและหรือสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 600,000 บาท

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและหรือสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายไว้ 600,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ/ หรือ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การมีสวนรวมของประชาชน  หน้าที่ 84  ข้อ 2  )
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คาใช้จายในการจัดทําโครงการ Big Cleaning Day รวมมือ รวมใจ 
พัฒนา
ท้องถิ่น บําเพ็ญสาธารณประโยชน

จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายในการจัดทําโครงการ Big Cleaning Day รวมมือ รวม
ใจ พัฒนาท้องถิ่น บําเพ็ญสาธารณประโยชน ตั้งจายไว้  20,000
 บาท
 เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการ โครงการ Big Cleaning Day รวมมือ รวมใจ พัฒนา
ท้องถิ่น บําเพ็ญสาธารณระโยชน / เพื่อเปนคาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการ โครงการ Big Cleaning Day รวมมือ รวม
ใจ พัฒนาท้องถิ่น บําเพ็ญสาธารณประโยชน เปนคาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ เชน ไม้กวาด ตะกราว ตะกร้า มีด พร้า คาปายประชา
สัมพันธ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเปนที่ใช้ในการจัดโครงการ
ตางๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
 / ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 4.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริม การสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้าที่ 81  ข้อ 2  )
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คาใช้จายในการจัดทําโครงการ ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภา
  องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ผู้บริหารสถานศึกษา
ตลอดจนผู้นําชุมชน ในกิจการ
  ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายในการจัดทําโครงการ ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล ผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้นําชุมชน ในกิจการที่เกี่ยว
เนื่องกับการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายไว้   50,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมหรือศึกษาดู
งานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตําบล ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้นําชุมชน ในกิจการที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล   
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร  ข้อ 5.1 แนวทางการพัฒนา บุคลากรของ
องคการ
บริหารสวนตําบลให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ 82  ข้อ 1  )
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คาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
บางขันหมาก

จํานวน 5,000 บาท

คาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
บางขันหมาก ตั้งจายไว้  5,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการทํางานของบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก โดยจายเปนคาปายคา
อาหารวาง และ เครื่องดื่ม คาอาหาร คาพาหนะ คาวัสดุ
อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการตางๆและคาใช้จายอื่นๆที่จําเปน
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร  ข้อ 5.1 แนวทางการพัฒนา บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ 82  ข้อ 1  )

คาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก

จํานวน 5,000 บาท

คาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
บางขันหมาก  ตั้งจายไว้    5,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลบางขันหมาก โดยจายเปนคาปาย คาอาหาร
วาง และเครื่องดื่มคาอาหาร คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการตางๆและคาใช้จายอื่นๆที่จําเปน
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร  ข้อ 5.1 แนวทางการพัฒนา บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ 82  ข้อ 1  )
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คาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านการบริการ 
ทักษะการสื่อสาร  และการทํางานเปนทีมองคการบริหารสวนตําบล
บางขันหมาก

จํานวน 5,000 บาท

คาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านการ
บริการ ทักษะการสื่อสาร  และการทํางานเปนทีมองคการบริหาร
สวนตําบลบางขันหมาก  ตั้งจายไว้  5,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
การบริการ ทักษะการสื่อสาร  และการทํางานเปนทีมองคการ
บริหารสวนตําบลบางขันหมาก โดยจายเปนคาปาย คาอาหาร
วาง และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการตางๆและคาใช้จายอื่นๆที่จําเปน
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร  ข้อ 5.1 แนวทางการพัฒนา บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ 82  ข้อ 1  )

คาใช้จายในการจัดทําโครงการองคกรดี วิถีพุทธ จํานวน 5,000 บาท

คาใช้จายในการจัดทําโครงการองคกรดี วิถีพุทธ ตั้งจาย
ไว้   5,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการองคกรดี วิถี
พุทธ ขององคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก โดยจายเปนคา
ปาย คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาพาหนะ คาวัสดุ
อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการตางๆและคาใช้จายอื่นๆที่จําเปน
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร  ข้อ 5.1 แนวทางการพัฒนา บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ 82  ข้อ 1  )
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ตั้งจายไว้  50,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้อง
ถิ่นสมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างโดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4462 ลงวันที่ 24
 สิงหาคม 2561
 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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คาใช้จายในการรณรงค ประชาสัมพันธ สนับสนุน อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และโรคเอดส ตลอดจนโรคติดตอและ
ไมติดตออื่น ๆ

จํานวน 6,000 บาท

คาใช้จายในการรณรงค ประชาสัมพันธ สนับสนุน อบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และโรคเอดส ตลอดจนโรค
ติดตอ และไมติดตออื่น ๆ  ตั้งจายไว้     6,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการดําเนินกิจกรรม
ปองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโรคเอดส ตลอดจนโรค
ติดตอ และไมติดตออื่น ๆ โดยจายเปนคาปายคาอาหารวาง และ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปน
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ 3.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา สาธารณสุข กีฬาและการสังคมสงเคราะห หน้าที่ 69
  ข้อ 12  )
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 30,000 บาท

คาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ  ตั้งจายไว้   30,000
   บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงาม หน้าที่ 72  ข้อ 4  )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ตั้งจายไว้  100,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ เชน รถ
ยนต รถจักรยานยนต เครื่องพิมพดีด  เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพริ้นเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องตัดหญ้า เครื่อง
ถายเอกสารฯลฯ และ เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสร้าง
ตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้
ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83  ข้อ 2  )

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งจายไว้ 130,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม ตรายาง แผงกั้นห้องสิ่งพิมพที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ( หนังสือพิมพ หนังสือ เอกสาร วาร
สารฯลฯ ) แบบพิมพ หมึกพิมพ น้ําดื่มฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งจายไว้       10,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน น้ําดื่มบริการ
ประชาชน แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผง
ซักฟอก น้ํายาล้างห้องน้ําฯลฯ สําหรับใช้ทําความสะอาดอาคาร
สํานักงาน หรือ สถานที่ อื่นๆที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลหรือใช้ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งจายไว้   20,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียนฯลฯ สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต และ
ยานพาหนะอื่นๆที่ใช้ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   ตั้งจายไว้   40,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ก๊าซหุง
ต้ม ถาน น้ํามันก๊าดฯลฯ สําหรับยานพาหนะ หรือสําหรับใช้ใน
งานตางๆที่เปนกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งจายไว้   20,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณา และเผยแพร เชน ปายไว
นิล กระดาษเขียน โปสเตอร พูกัน และสี ฟิลม ฟิลมสไลด แถบ
บันทึกเสียง หรือภาพ (วิดีโอเทป, แผนซีดี) ภาพถายดาวเทียมรูป
สี หรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัดขยายฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายไว้  50,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ สําหรับใช้ใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 344,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 250,000 บาท

ประเภทคาไฟฟา ตั้งจายไว้  250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟา ที่ใช้ในอาคารสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบล ตลอดจนอาคารอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบล หรือคาไฟฟาจากกิจการอื่น ๆ ตามภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

ประเภทคาโทรศัพท  ตั้งจายไว้ 6,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล และ
โทรศัพทเคลื่อนที่ และหมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เชน คา
เชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสายฯลฯ
 สําหรับใช้ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )

คาบริการไปรษณีย จํานวน 8,000 บาท

ประเภทคาไปรษณีย ตั้งจายไว้  8,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย  
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

ประเภทคาบริการทางโทรคมนาคม ตั้งจายไว้  80,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาเพื่อจายเปนคาบริการทางด้านโทร
คมนาคม เชน คาโทรภาพ หรือโทรสาร คาวิทยุ ติดตามตัว คา
วิทยุสื่อสาร และคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต โดย
จายเปนคาเชาสัญญาณอินเตอรเน็ทความเร็วสูง
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )

งบลงทุน รวม 4,113,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 453,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องโทรศัพทสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

คาเครื่องโทรศัพทสํานักงาน    จํานวน 8 เครื่อง ตั้งจาย
ไว้   8,000  บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องโทรศัพทสํานักงาน ทดแทนของเดิมซึ่ง
ชํารุด จํานวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,000 บาท รวม 8,000
 บาท  ( ไมปรากฏราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2562 จึง
ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น )
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 แผนงานบริหารทั่ว
ไป หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 90  ข้อ 2  )
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เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Invester) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 139,200 บาท

คาเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Invester) ขนาด 18,000
 บีทียู  จํานวน 4 เครื่อง  ตั้งจายไว้   139,200  บาท
 เพื่อจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Invester) 
ขนาด 18,000 บีทียู  จํานวน 4 เครื่อง สําหรับสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบล ทดแทนของเดิมซึ่งชํารุด ราคาเครื่อง
ละ 34,800 บาท รวมทั้งสิ้น 139,200 บาท ( ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑธันวาคม 2562 )
 1. เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
แขวน ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู 
 2. เครื่องปรับอากาศต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  
 3. ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 4. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร  
 5. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ประกอบด้วย
อุปกรณ ดังนี้
1. สวิตซ  1  ตัว
2. ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร
3. สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 แผนงานบริหารทั่ว
ไป หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 91  ข้อ 7  )
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เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Invester) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 173,600 บาท

คาเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Invester) ขนาด 24,000
 บีทียู  จํานวน 4 เครื่อง ตั้งจายไว้   173,600  บาท
 เพื่อจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Invester) 
ขนาด 24,000 บีทียู  จํานวน 4 เครื่อง สําหรับสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบล ทดแทนของเดิมซึ่งชํารุด ราคาเครื่องละ 
43,400 บาท รวมทั้งสิ้น 173,600 บาท ( ราคามาตรฐานครุภัณฑ
ธันวาคม 2562 )
 1. เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
แขวน ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู 
 2. เครื่องปรับอากาศต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  
 3. ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 4. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร  
 5. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ประกอบด้วย
อุปกรณ ดังนี้
1.  สวิตซ  1  ตัว
2.  ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร
3.  สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 แผนงานบริหารทั่ว
ไป หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 91  ข้อ 7  )

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบขนาด  3 ฟุต จํานวน 15,000 บาท

คาตู้เหล็กบานเลื่อนทึบขนาด  3 ฟุต  จํานวน  3  ชุด  ตั้งจาย
ไว้    15,000  บาท
เพื่อจายเปนคาตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต   จํานวน  3
  ชุด ราคาชุดละ 5,000 บาท ( ไมปรากฏราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2562จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น )
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 แผนงานบริหารทั่ว
ไป หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 90  ข้อ 1  )
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โต๊ะหมูบูชา จํานวน 7,500 บาท

คาโต๊ะหมูบูชา  จํานวน  1  ชุด   ตั้งจายไว้ 7,500  บาท
เพื่อจายเปนคาโต๊ะหมูบูชา สําหรับสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลบางขันหมาก จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 7,500 บาท ( ราคา
มาตรฐานครุภัณฑธันวาคม 2562 ) มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1.  ทําด้วยไม้สัก
2. มีตะหมูบูชา  9  ตัว  ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
3. มีฐานรองโต๊ะหมู
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 แผนงานบริหารทั่ว
ไป หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 90  ข้อ 1  )

ถังน้ํา แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 5,900 บาท

คาถังน้ํา แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 1
 ถัง ตั้งจายไว้  5,900  บาท
เพื่อจายเปนคาถังน้ํา แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000
 ลิตร จํานวน 1 ถัง ราคาถังละ 5,900 บาท
( ราคามาตรฐานครุภัณฑธันวาคม 2562 ) มีคุณลักษณะพื้นฐาน
คือ
1. ขนาดความจุไมน้อยกวา 2,000 ลิตร
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
3. ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั้ง
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 แผนงานบริหารทั่ว
ไป หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 90  ข้อ 1  )
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ครุภัณฑการเกษตร

ปั๊มอัตโนมัติ จํานวน 8,000 บาท

คาปั๊มอัตโนมัติ   จํานวน  1  เครื่อง ตั้งจายไว้    8,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปั๊มอัตโนมัติ   จํานวน  1  เครื่อง เครื่องละ 8,000
 บาท ( ไมปรากฏราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2562จึง
ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ) มีคุณลักาณะ ดังนี้
1. ขนาดมอเตอรไมต่ํากวา 250 วัตต
2. ระยะสงสูงไมน้อยกวา 20 เมตร
3. ระยะดูดไมน้อยกวา 8 เมตร
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 แผนงานบริหารทั่ว
ไป หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 90  ข้อ 1  )

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องเลนดีวีดี จํานวน 3,500 บาท

คาเครื่องเลนดีวีดี    จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจายไว้   3,500  บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องเลนดีวีดี   จํานวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ 3,500 บาท ( ไมปรากฏราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2562 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น )
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 แผนงานบริหารทั่ว
ไป หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 90  ข้อ 1  )
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท

คาเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจาย
ไว้        9,500  บาท
 เพื่อจายเปนคาเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 1
 เครื่อง ราคา เครื่องละ 9,500 บาท 
      ( ราคามาตรฐานครุภัณฑธันวาคม 2562 ) มีคุณลักษณะดัง
ตอไปนี้
1. เปนเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบ ไมน้อยกวา 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 แผนงานบริหารทั่ว
ไป หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 93  ข้อ 20  )

วันที่พิมพ : 18/9/2563  14:15:54 หน้า : 31/146



เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 2 ก๊อก จํานวน 25,100 บาท

คาเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 2 ก๊อก  จํานวน  1
  เครื่อง  ตั้งจายไว้ 25,100 บาท
 เพื่อจายเปนคาเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2
 ก๊อก  จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 25,100 บาท ( ราคา
มาตรฐานครุภัณฑธันวาคม 2562 )  มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1.  มีหัวก๊อกจายน้ํา โดยเปน น้ําร้อน 1 หัว น้ําเย็น 1 หัว
2.  เปนเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็นแบบตั้งพื้น ระบบตอทอประปา
3.  มีระบบกรองน้ําในตัวเครื่อง
4.  ความจุถังเก็บน้ําเย็น ไมน้อยกวา 4 ลิตร
5.  ความจุถังเก็บน้ําร้อน ไมน้อยกวา 2 ลิตร
6.  ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําด้วยวัสดุหรือโลหะไมเปน
สนิม
7.  ถังบรรจุน้ําภายในทําด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว
8.  มีอุปกรณควบคุมการเปิด-ปิดน้ํา
9.  มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
10. ใช้ไฟฟา AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ
11. ราคาไมรวมคาติดตั้ง
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 แผนงานบริหารทั่ว
ไป หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 92  ข้อ 15  )
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

คาเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน  1  เครื่อง ตั้งจายไว้    17,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานัก
งาน ราคา เครื่องละ 17,000 บาท ตามคุณลักษณะพื้นฐาน และ
ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 3 MB 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และBluetooth
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 แผนงานบริหารทั่ว
ไป หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 90  ข้อ 2  )
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)  จํานวน    4,300 บาท 
เพื่อจายเปนคา เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท ตามคุณลักษณะ
พื้นฐาน และราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
– มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 20 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 10 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 แผนงานบริหารทั่ว
ไป หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 90  ข้อ 2  )

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 5,800 บาท

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจาย
ไว้  5,800 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท 
ตามคุณลักษณะพื้นฐาน และราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
– มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts) 
– สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 แผนงานบริหารทั่ว
ไป หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 90  ข้อ 2  )
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เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA จํานวน 31,000 บาท

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA  จํานวน 1 เครื่อง  ตั้งจาย
ไว้    31,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA  จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ  31,000 บาท 
ตามคุณลักษณะพื้นฐาน และราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 2 kVA (1,200 Watts) 
- มีชวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) ไมน้อยกวา 220+/-20% 
- มีชวงแรงดันไฟฟา Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-10% 
- สามารถสํารองไฟฟาที่ Full Load ได้ไมน้อยกวา 5 นาท
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 แผนงานบริหารทั่ว
ไป หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 90  ข้อ 2  )

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,660,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลบางขันหมาก

จํานวน 3,500,000 บาท

โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลบางขันหมาก ตั้งจายไว้  3,500,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาปรับปรุงและตอเติมอาคารสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลบางขันหมาก ตามแบบขององคการบริหารสวน
ตําบลบางขันหมาก 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครง
สร้างพื้นฐาน  หน้าที่ 63  ข้อ 12  )
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

โครงการจ้างออกแบบการปรับปรุงและตอเติมอาคารสํานักงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก

จํานวน 160,000 บาท

โครงการจ้างออกแบบการปรับปรุงและตอเติมอาคารสํานักงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก  ตั้งจายไว้   160,000
  บาท
 เพื่อจายเปนคาจ้างออกแบบการปรับ ปรุงและตอเติมอาคาร
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครง
สร้างพื้นฐาน  หน้าที่ 63  ข้อ 12  )

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา จํานวน 25,000 บาท

ประเภท คาจ้างที่ปรึกษา   ตั้งจายไว้     25,000    บาท
 เพื่อจายเปนคาจ้างหนวยงาน สถาบัน หรือองคกรของรัฐ เพื่อ
เปนที่ปรึกษา ดําเนินการศึกษา วิจัย ประเมิน และเสนอแนะ ใน
ความพึงพอใจของประชาชนในบริการขององคการบริหารสวน
ตําบล   
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร  ข้อ 5.1 แนวทางการพัฒนา บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ 82  ข้อ 2  )
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยชวยเหลือประชาชนอําเภอเมืองลพบุรี จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนศูนยชวยเหลือประชาชนอําเภอเมืองลพบุรี ตั้งจาย
ไว้     20,000  บาท  
 เพื่อสนับสนุนองคการบริหารสวนตําบลโคกลําพาน เพื่อเปนคาใช้
จายในการบริหารจัดการของศูนยชวยเหลือประชาชนอําเภอเมือง
ลพบุรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการทอง
เที่ยว ข้อ 3.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม การแก้ปัญหา
สังคม และความเดือดร้อนของประชาชน  หน้าที่  75  ข้อ 2  )
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,475,260 บาท
งบบุคลากร รวม 2,111,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,111,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 963,240 บาท

ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน   963,240
 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พนักงาน
สวนตําบล ได้แกผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและ
บัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ 
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนตําบล จํานวน 48,000 
บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง นักบริหารงานการคลัง จํานวน     42,000 
บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานการคลัง (ผู้อํานวย
การกองคลัง )
ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามอัตรา ดังนี้
- เงินประจําตําแหนง นักบริหารงานการคลัง อัตราเดือนละ 3,500
 บาท
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 950,520 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง รวม   950,520 บาท
1 คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 410,520 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ และผู้ชวยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
2 คาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน    540,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง รวม   108,000   บาท
1 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  48,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ และ
ผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
ตั้งจายจากเงินรายได้
2 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 60,000 
บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจายจากเงินรายได้   
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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งบดําเนินงาน รวม 1,332,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 795,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอท้องถิ่น 
 จํานวน       500,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงาน และ
ประเมินความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญ ผลงานทางวิชาการ
ของพนักงานสวนตําบล ผู้ขอรับการประเมินคาเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล  เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และเปนคาตอบแทนอื่นๆ
ที่สามารถ เบิกจายได้ตามประเภทรายจายนี้
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

วันที่พิมพ : 18/9/2563  14:15:54 หน้า : 41/146



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
จํานวน   30,000 บาท
 เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุด
ราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม
อาจทําในเวลาราชการได้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2 / ว 2409 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2559  
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

คาเชาบ้าน จํานวน 240,000 บาท

ประเภทคาเชาบ้าน จํานวน  240,000 บาท
 เพื่อจายเปนเงินคาเชาบ้าน หรือคาเชาซื้อบ้าน ของพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิก จายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
 / ว2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562   
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน    25,000 บาท
 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิได้รับการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน  300,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการ ให้กระทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  การจ้างเหมาทําเอกสาร หรือการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เปน
กิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2 / ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  หน้าที่ 86  ข้อ 5  )
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คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนา  จํานวน 
   50,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา หรือพนักงานจ้าง
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.1 แนวทางการพัฒนา บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ 82  ข้อ 1  )

คาวารสาร สิ่งพิมพ หรือโฆษณา ประชาสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

คาวารสาร สิ่งพิมพ  โฆษณา ประชาสัมพันธ   จํานวน   10,000
  บาท
 เพื่อจายเปนคารับวารสาร สิ่งพิมพตาง ๆ ตลอดจน คา
โฆษณา ประชาสัมพันธขาวสาร  คาจัดทําวารสาร  เอกสาร
รายงาน ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆ คาจัดทําเข้าเลมคา
ล้าง อัด ขยายภาพ กิจกรรมตามโครงการตางๆ คาจัดทําปาย
รณรงค ในเรื่องตางๆ 
 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรตั้งจายไว้   30,000   บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
สวนตําบล และ พนักงานจ้าง โดยจายเปน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จาย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4462 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ตั้งจายไว้  20,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ เชน รถ
ยนต รถจักรยานยนต เครื่องพิมพดีด   เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพริ้นเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องตัดหญ้า เครื่อง
ถายเอกสารฯลฯ และ เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสร้าง
ตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้
ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83  ข้อ 2  )

ค่าวัสดุ รวม 107,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งจายไว้      50,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม ตรายาง แผงกั้นห้อง สิ่งพิมพ ที่
ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ (หนังสือพิมพ หนังสือ เอกสาร วาร
สารฯลฯ) แบบพิมพ หมึกพิมพ น้ําดื่มฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
 ข้อ 1  )
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งจายไว้    2,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ และขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียนฯลฯ สําหรับรถจักรยานยนต และยาน
พาหนะอื่นๆที่ใช้ในกิจการของ องคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
 ข้อ 1  )

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งจายไว้   5,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี  ก๊าซหุง
ต้ม ถาน น้ํามันก๊าดฯลฯ สําหรับ ยานพาหนะ หรือสําหรับใช้ใน
งานตางๆ ที่เปนกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
 ข้อ 1  )
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายไว้        50,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป กระดาษตอเนื่องฯลฯ สําหรับใช้ใน
กิจการขององคการบริหารสวน ตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
 ข้อ 1  )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาไปรษณีย  ตั้งจายไว้   20,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย  
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
 ข้อ 1  )
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งบลงทุน รวม 31,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ชั้นวางแฟมตั้ง 2 ชั้น (20 ชอง) จํานวน 4,000 บาท

ชั้นวางแฟมตั้ง 2 ชั้น (20 ชอง)  จํานวน  1  หลัง       ตั้งจาย
ไว้   4,000  บาท
เพื่อจายเปนคาชั้นวางแฟมตั้ง 2 ชั้น (20 ชอง) ขนาดไมต่ํา
กวา  ความกว้าง 90 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร ความ
สูง 94 เซนติเมตร จํานวน  1  หลัง ราคาหลังละ 4,000 บาท ( ไม
ปรากฏราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2562 จึงขออนุมัติ
จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น )
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ หน้ที่ 90
 ข้อ 1  )

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 27,500 บาท

คาตู้เหล็ก แบบ 2 บาน   จํานวน 5 หลัง  ตั้งจายไว้  27,500 บาท
เพื่อจายเปนคาตู้เหล็ก แบบ 2 บาน   จํานวน  5  หลัง  ราคาหลัง
ละ 5,500 บาท รวม 27,500 บาท  
( ราคามาตรฐานครุภัณฑธันวาคม 2562 )  มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ( มอก. )
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ หน้ที่ 90
 ข้อ 1  )
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,666,260 บาท

งบบุคลากร รวม 512,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 512,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 375,360 บาท

ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 375,360
   บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี พนักงานสวนตําบล ได้แก เจ้าพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  112,800 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน     24,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

งบดําเนินงาน รวม 1,102,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอท้องถิ่น 
จํานวน       50,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงาน และ
ประเมินความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานสวนตําบล ผู้ขอรับการประเมิน คาเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการ ตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล  เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และเปนคาตอบแทนอื่นๆ
ที่สามารถเบิกจายได้ตามประเภทรายจายนี้
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 
 20,000 บาท
 เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไปที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการซึ่งเปน
งานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลา
ราชการได้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2 / ว 2409 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2559  
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

ประเภทคาเชาบ้าน จํานวน   48,000  บาท
 เพื่อจายเปนเงินคาเชาบ้าน หรือคาเชาซื้อบ้าน ของพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิก จายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
 / ว2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562   
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน    4,800 บาท
 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิได้รับการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 500,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน  500,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการ ให้กระทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ, การจ้าง
เหมาทําเอกสาร หรือการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เปนกิจการในอํานาจ
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 4044  ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน และ
การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  หน้าที่ 86  ข้อ 5  )
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คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนา จํานวน 5,000 บาท

คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือ
สัมมนา  จํานวน 5,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงานสวน
ตําบล หรือพนักงานจ้าง
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.1 แนวทางการพัฒนา บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ 82  ข้อ 1  )

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 40,000 บาท

คาใช้จายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ตั้งจาย
ไว้   40,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
เชนการประชาสัมพันธรณรงคขับขี่ปลอดภัยการตั้งดานตรวจ
การณชวงเทศกาลฯลฯ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง อปพร. คาจัด
เตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณคาปายประชาสัมพันธและคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเปน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 3.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการรักษาความมั่น
คงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หน้าที่ 76  ข้อ 3  )
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คาใช้จายโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 130,000 บาท

คาใช้จายโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอปพร. ตั้งจาย
ไว้   130,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมให้แกผู้สมัครเปนอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือฝึกทบทวนให้แกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยโดยจายเปนคา
ตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาพิมพเอกสารคาปาย คาตกแตง
สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของขวัญหรือ
ของที่ระลึก คาชุดปฏิบัติงาน คาชุดฝึก รองเท้าหมวกเข็มขัด คา
วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปน  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 3.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการรักษาความมั่น
คงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หน้าที่ 76  ข้อ 1  )
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรตั้งจายไว้    5,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
สวนตําบลและพนัก งานจ้างโดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4462 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชน จํานวน 10,000 บาท

คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชน  ตั้งจายไว้    10,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชน กรณีประสบ
ภัย ตามมติคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุดที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยวข้อ 3.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการรักษาความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หน้าที่ 76  ข้อ 1  )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งจายไว้   50,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ เชน รถ
ยนต รถจักรยานยนต เครื่องพิมพดีด  เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพริ้นเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องตัดหญ้า เครื่อง
ถายเอกสารฯลฯ และ เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสร้าง
ตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้
ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83  ข้อ 2  )

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งจายไว้   50,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ สําหรับรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา รถกู้
ภัย รถยนตรถจักรยานยนต และยานพาหนะอื่นๆ ที่ใช้ในกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ 3.4 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้
เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 75  ข้อ 2  )
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งจายไว้   70,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ก๊าซหุง
ต้ม ถาน น้ํามันก๊าด ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ หรือสําหรับใช้ใน
งานตางๆที่เปนกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ 3.4 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้
เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 75  ข้อ 2  )

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งจายไว้    20,000 บาท
  เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ฯลฯ สําหรับ พนักงานสวน
ตําบล อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน หรืออาสาสมัครกู้ชีพกู้
ภัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว3759 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 
   ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 3.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับ
สนุน การรักษาความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน หน้าที่ 76  ข้อ 2  )
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท

ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งจายไว้  80,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ สายดับเพลิง รวมทั้งการจัดซื้อและ
เปลี่ยนถายสารเคมี ถังดับเพลิงประสิทธิภาพในการปองกัน
อัคคีภัย สําหรับสถานที่ราชการ วัด โรงเรียนและชุมชน
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ 3.4 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้
เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 75  ข้อ 2  )

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

ประเภท คาวัสดุอื่น  ตั้งจายไว้  20,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร
เหล็ก กระบองไฟฉาย ฯลฯ รวมถึงวัสดุอื่น สําหรับ อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน หรืออาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย  
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ 3.4 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้
เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 75  ข้อ 2  )
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งบลงทุน รวม 51,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,300 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

แผงสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมไซเรน จํานวน 30,000 บาท

คาแผงสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมไซเรน ตั้งจายไว้   30,000   บาท
 เพื่อจายเปนคาแผงสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบชนิดไฟกระพริบแบบ
ไมต้านลม ด้านหน้าประกอบด้วยดวงไฟ  LED ชองละไมน้อย
กวา 4  หลอดครอบทับด้วยชุดกระจายแสงรวมแล้วต้องมีชุดไฟไม
น้อยกวา 10  ชุด  ให้ความสวางตาม มาตรฐาน SAE  ของ
ยุโรป ฝาเลนสครอบดวงไฟทําด้วยวัสดุ Polycarbonate  ชนิดใส
ทั้งดวงยึดติดกับแกนอลูมิเนียม หลอด LED ขนาดของแผงไฟ (ไม
รวมขาติดตั้ง) ยาวไมน้อยกวา 45 นิ้ว สูงไมเกิน 3 นิ้ว พร้อม
ไซเรน ติดตั้งเครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต ใช้กับไฟกระแส
ตรง 24 โวลท  ซึ่งสามารถให้ความดัง ได้ 120 db ที่ระยะ 3
 เมตร  ลักษณะเสียงตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด เนื่อง
จากไมมีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณเดือน
มกราคม 2561 จึงขออนุญาตใช้ราคาท้องตลาด 
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการรักษาความสงบภายใน หมวดคา
ครุภัณฑ   หน้าที่ 91 ข้อ 10  )
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

คาเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน  1  เครื่อง ตั้งจายไว้  17,000  บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานัก
งาน ราคา เครื่องละ 17,000 บาท ตามคุณลักษณะพื้นฐาน และ
ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 3 MB 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการรักษาความสงบภายใน หมวดคา
ครุภัณฑ   หน้าที่ 91 ข้อ 10  )
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)  จํานวน   4,300  บาท 
เพื่อจายเปนคา เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท ตามคุณลักษณะ
พื้นฐาน และราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
– มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 20 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 10 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการรักษาความสงบภายใน หมวดคา
ครุภัณฑ   หน้าที่ 91 ข้อ 10  )
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,908,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,550,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,550,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,171,200 บาท

1  ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 323,280
  บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พนักงาน
สวนตําบล ได้แก นักวิชาการศึกษา
ตั้งจายจากเงินรายได้
2  ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงานครู จํานวน 847,920 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พนักงาน
ครู  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

ประเภทเงินวิทยฐานะ  จํานวน  42,000   บาท
 เพื่อจายเปนเงินคาวิทยฐานะของพนักงานครู ระดับชํานาญการ
ขึ้นไป ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 337,200 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  337,200  บาท
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
ครูผู้ดูแลเด็ก  ตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ( 111,600+225,600 )
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

งบดําเนินงาน รวม 1,836,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 195,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอท้องถิ่น 
ตั้งจายไว้   150,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงาน และ
ประเมินความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานสวนตําบล ผู้ขอรับการประเมิน คาเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล  เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และเปนคาตอบแทนอื่นๆ
ที่สามารถเบิกจายได้ตามประเภทรายจายนี้
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 
5,000  บาท
 เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการซึ่งเปน
งานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลา
ราชการได้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2 / ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

ประเภทคาเชาบ้าน จํานวน   36,000  บาท
 เพื่อจายเปนเงินคาเชาบ้าน หรือคาเชาซื้อบ้าน ของพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิก จายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
 / ว2381 ลงวันที่ 17 เมษายน  2562   
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน   4,200 บาท
 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิได้รับการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

ค่าใช้สอย รวม 867,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการ ให้กระทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  การจ้างเหมาทําความสะอาด รักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ, การจ้างเหมาทําเอกสาร เวปไซค หรือการจ้างเหมา
อื่นๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชน และการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการ ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับ
สนุน การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  หน้าที่ 86  ข้อ 5  )
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คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนา 
 จํานวน   50,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ของพนักงานสวน
ตําบล หรือพนักงานจ้าง
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.1 แนวทางการพัฒนา บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ 82  ข้อ 1  )

คาวารสาร สิ่งพิมพ โฆษณํา ประชาสัมพันธ จํานวน 5,000 บาท

คาวารสาร สิ่งพิมพ  โฆษณา ประชาสัมพันธ  จํานวน 5,000 บาท
 เพื่อจายเปนคารับวารสาร สิ่งพิมพตาง ๆ ตลอดจน คา
โฆษณา ประชาสัมพันธขาวสาร  คาจัดทําวารสาร  เอกสาร
รายงาน ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆ คาจัดทําเข้าเลมคา
ล้าง อัด ขยายภาพกิจกรรมตามโครงการตางๆ คาจัดทําปาย
รณรงค ในเรื่องตาง ๆ 
 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬา เด็กปฐมวัย ตั้งจาย
ไว้    20,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมการ แขงขันกีฬา หรือ
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางรางกายของนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ 3.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา สาธารณสุข กีฬาและการสังคมสงเคราะห หน้าที่ 67
  ข้อ 3  )

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็ก จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็ก  ตั้งจายไว้    20,000 บาท
 เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กขององคการบริหารสวน
ตําบลบางขันหมาก โดยเปนคาใช้จายในการ จัดงานเฉลิม
ฉลอง งานวันเด็ก การแสดงบนเวที ประกวดวาดภาพระบาย
สี  แจกของขวัญของรางวัลเด็ก    และอาหารเครื่องดื่มเลี้ยง
เด็ก  ตลอดจนจัดการแสดงความสามารถของเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก องคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก ฯลฯ 
 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ 3.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา สาธารณสุข กีฬาและการสังคมสงเคราะห หน้าที่ 66
  ข้อ 2  )
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คาใช้จายในการจัดทําโครงการเข้าคายคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
และเยาวชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก

จํานวน 100,000 บาท

คาใช้จายในการจัดทําโครงการเข้าคายคุณธรรมจริยธรรม ของ
เด็กและเยาวชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก  ตั้ง
จายไว้    100,000 บาท
 เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการเข้าคายคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กและเยาวชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
บางขันหมาก โดยเปนคาอาหารเครื่องดื่ม คาวิทยากร คายาน
พาหนะ วัสดุอุปกรณ และ คาใช้จายที่จําเปนอื่น ๆ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.3 /ว
 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 3.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา สาธารณสุข กีฬาและการสังคมสงเคราะห หน้าที่ 69
  ข้อ 12  )
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คาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย หรือเด็ก
และเยาวชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก

จํานวน 30,000 บาท

คาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย หรือ
เด็กและเยาวชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก ตั้ง
จายไว้    30,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ พัฒนา
ศักยภาพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณชีวิต ความรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม  แกเด็ก เยาวชนและเด็กปฐมวัย ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลบางขันหมาก 
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ 3.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา สาธารณสุข กีฬาและการสังคมสงเคราะห หน้าที่ 69
  ข้อ 11  )

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรตั้งจายไว้     20,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้างโดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จาย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4941 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 472,400 บาท

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจาย
ไว้   472,400 บาท
 เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนคาใช้จายเปนรายได้ของสถานศึกษา ใน
การบริหารสถานศึกษา เพื่อดําเนินโครงการจ้างเหมาประกอบ
อาหาร กลางวันสําหรับเด็กอนุบาลและปฐมวัย ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของ องคการบริหารสวนตําบล คาจัดการเรียนการ
สอน(คารายหัว) คาหนังสือ คาอุปกรณการเรียน คาเครื่อง
แบบ และคาจัดกิจกรรมในการพัฒนาเด็ก ตลอดจนคาใช้จายใน
การพัฒนาศักยภาพ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลและรายจาย
อื่น ๆ ตามที่ระเบียบกําหนด อ้างอิงตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2 / ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย รองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ตามรายละเอียดดังนี้  
 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน  จํานวนเงิน    52,800 บาท
 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสิงหทอง จํานวนเงิน    88,040 บาท
 3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทองแทงฯ จํานวนเงิน    97,730 บาท
 4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแก้ว  จํานวนเงิน    39,600 บาท
 5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางขันหมาก จํานวนเงิน   194,230 บาท
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ 3.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา สาธารณสุข กีฬาและการสังคมสงเคราะห หน้าที่ 68
  ข้อ 7  )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน   ตั้งจายไว้   50,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ตางๆ เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพริ้นเตอร ฯลฯ และ เปนคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมสิ่งกอสร้างตางๆ
เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 2  )

ค่าวัสดุ รวม 674,200 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งจายไว้      10,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน น้ําดื่มสําหรับเด็ก
ปฐมวัย น้ําดื่มบริการประชาชน แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ํายาล้างห้องน้ําฯลฯ สําหรับ
ใช้ทําความสะอาดอาคารสํานักงานหรือสถานที่อื่นๆที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล หรือใช้ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล  
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 659,200 บาท

ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม) ตั้งจายไว้    659,200 บาท
 เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
อนุบาล ปฐมวัย ถึง นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก  ตามที่ระเบียบ
กําหนด อ้างอิงตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ตามรายละเอียดดังนี้  
 นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน  267 คน  แยกเปน
1. โรงเรียนวัดอัมพวัน จํานวนนักเรียน     85  คน
2. โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต  จํานวนนักเรียน 31   คน
3. โรงเรียนวัดสิงหทอง  จํานวนนักเรียน    44   คน
4. โรงเรียนวัดทองแทงนิสยาราม จํานวนนักเรียน  49   คน
5. โรงเรียนวัดหนองแก้ว  จํานวนนักเรียน   58   คน และ
 นักเรียนสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  65 คน  แยกเปน
   1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน  มีจํานวนนักเรียน     8  คน
   2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสิงหทอง มีจํานวนนักเรียน   12  คน
   3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทองแทงฯมีจํานวนนักเรียน   13  คน
   4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแก้ว มีจํานวนนักเรียน     6  คน
   5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางขันหมาก มีจํานวนนักเรียน   26  คน
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 3.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา สาธารณสุข กีฬาและการสังคมสงเคราะห หน้าที่ 68
  ข้อ 8  )
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายไว้   5,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป กระดาษตอเนื่องฯลฯ สําหรับใช้ใน
งานขององคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 100,000 บาท

ประเภทคาไฟฟา  ตั้งจายไว้  100,000  บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟา ที่ใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบล หรือคาไฟฟาจากกิจการอื่น  ตามภารกิจของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )
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งบลงทุน รวม 413,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 320,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาตู้เก็บของ ( จาน,ชาม,ของใช้อื่น ๆ ) จํานวน 6,000 บาท

คาตู้เก็บของ ( จาน,ชาม,ของใช้อื่น ๆ ) จํานวน  2 หลัง  ตั้งจาย
ไว้  6,000   บาท
  เพื่อจายเปนคาตู้เก็บของ ( จาน,ชาม,ของใช้อื่น ๆ ) จํานวน  2
 หลัง    ราคาชุดละ 3,000 บาท (ไมปรากฏในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณเดือนธันวาคม 2562 จึงขออนุมัติ
จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ) ( ศพด.บ้านบางขันหมาก, ศพด
.รร.วัดสิงหทอง )
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 92
 ข้อ 15  )
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เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Invester) ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 125,400 บาท

คาเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Invester) ขนาด 40,000
 บีทียู  จํานวน 2 เครื่อง ตั้งจายไว้   125,400  บาท
 เพื่อจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Invester) 
ขนาด 40,000 บีทียู  จํานวน 2 เครื่อง สําหรับสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบล ทดแทนของเดิมซึ่งชํารุด ราคาเครื่องละ 
62,700 บาท รวมทั้งสิ้น 125,400 บาท ( ราคามาตรฐานครุภัณฑ
ธันวาคม 2562 )
 1. เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
แขวน ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 
 2. เครื่องปรับอากาศต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  
 3. ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 4. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร  
 5. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ประกอบด้วย
อุปกรณ ดังนี้
1. สวิตซ  1  ตัว
2. ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร
3. สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 92
 ข้อ 13  )
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ตู้ล็อคเกอร แบบ 6 ชอง ชนิดมีประตูเปิดปิด จํานวน 10,500 บาท

คาตู้ล็อคเกอร แบบ 6 ชอง ชนิดมีประตูเปิดปิด  จํานวน  3
 หลัง  ตั้งจายไว้  10,500   บาท
  เพื่อจายเปนคาตู้ล็อคเกอร แบบ 6 ชอง ชนิดมีประตูเปิด
ปิด  ขนาดไมต่ํากวา 110x80 เซนติเมตร จํานวน  3 หลัง  ราคา
ชุดละ 3,500 บาท (ไมปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณเดือนธันวาคม 2562 จึงขออนุมัติจัดซื้อตาม
ราคาในท้องถิ่น ) ( ศพด.บ้านบางขันหมาก )
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 92
 ข้อ 13  )

ถังน้ํา แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 5,900 บาท

คาถังน้ํา แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน  1 ถัง   
ตั้งจายไว้  5,900   บาท
  เพื่อจายเปนคาถังน้ํา แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000
 ลิตร จํานวน  1 ถัง  ราคาถังละ 5,900 บาท  ( ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑธันวาคม 2562 ) ( ศพด.บ้านบางขันหมาก )ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดที่จุน้ําได้ไมน้อยกวา 2,000 ลิตร
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตลาหกรรม (มอก.)
3. ราคาไมรวมขาตั้งและไมรวมคาติดตั้ง
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 92
 ข้อ 15  )
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ําพร้อมอุปกรณ จํานวน 28,000 บาท

คาเครื่องกรองน้ําพร้อมอุปกรณ        จํานวน 1 เครื่อง  ตั้งจาย
ไว้  28,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาเครื่องกรองน้ําพร้อมอุปกรณ ของศพด.บ้านบาง
ขันหมาก  จํานวน 1 เครื่อง ราคา เครื่องละ 28,900 บาท (ไม
ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณเดือน
ธันวาคม 2562 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น )
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ( 720+27,280 )
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 92
 ข้อ 15  )

เครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 ก๊อก จํานวน 14,600 บาท

คาเครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 ก๊อก  จํานวน  1
  เครื่อง  ตั้งจายไว้ 14,600 บาท
 เพื่อจายเปนคาเครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2
 ก๊อก  จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 14,600 บาท ( ราคา
มาตรฐานครุภัณฑธันวาคม 2562 )  มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. ตัวเครื่องทั้งภายในและภายนอกทําด้วยวัสดุหรือโลหะไมเป
นสนิม
2. ถังบรรจุน้ําภายในทําด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว
3. มีอุปกรณควบคุมการเปิด-ปิดน้ํา
4. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
5. ใช้ไฟฟา AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ
6. ราคาไมรวมคาติดตั้ง อุปกรณการติดตั้ง เชนเบรกเกอรกัน
ดูด และไมรวมเครื่องกรองน้ํา
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 92
 ข้อ 15  )
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

คาเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน  1  เครื่อง ตั้งจายไว้    17,000  บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานัก
งาน ราคา เครื่องละ 17,000 บาท ตามคุณลักษณะพื้นฐาน และ
ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 3 MB 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 92
 ข้อ 14  )
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จํานวน 12,900 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)  จํานวน     12,900 บาท 
เพื่อจายเปนคา เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
จํานวน 3 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท ตามคุณลักษณะ
พื้นฐาน และราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
– มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 20 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 10 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 92
 ข้อ 14  )
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ครุภัณฑอื่น

คาเครื่องเลนกลางแจ้งพลาสติกสําหรับเด็ก จํานวน 100,000 บาท

คาเครื่องเลนกลางแจ้งพลาสติกสําหรับเด็ก   ตั้งจายไว้   100,000
   บาท
 เพื่อจายเปนคาเครื่องเลนกลางแจ้งพลาสติก   จํานวน  1
  ชุด  ชุดละไมต่ํากวา  4 ชนิด สําหรับสนามเด็กเลน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก รร.วัดสิงหทอง ( ไมปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณเดือนธันวาคม 2562 จึงขออนุมัติจัดซื้อตาม
ราคาในท้องถิ่น ) 
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 93
 ข้อ 19  )

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 93,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการตอเติมหลังคาคลุมบอทราย และห้องโถงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดสิงหทอง

จํานวน 93,000 บาท

โครงการตอเติมหลังคาคลุมบอทราย และห้องโถงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดสิงหทอง   ตั้งจายไว้  93,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการตอเติมหลังคาคลุมบอทราย
และห้องโถง บริเวณจุดรับเด็ก มีพื้นที่รวม 2 จุด ไมน้อยกวา 55
 ตารางเมตร ตามแบบแปลน แก้ไขแบบแปลนมาตรฐานอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนท้องถิ่น เลขที่ AR60083
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสิงหทอง
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครง
สร้างพื้นฐาน ข้อ 1.1 แนวทางการพัฒนา กอสร้าง ปรับปรุงบํารุง
รักษาโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ 61  ข้อ 57  )
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,108,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,108,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเงินโรงเรียนในเขตตําบลบางขันหมาก จํานวน 1,108,000 บาท

อุดหนุนเงินโรงเรียนในเขตตําบลบางขันหมาก  ตั้งจาย
ไว้  1,108,000 บาท
 เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน
ตั้งแตระดับอนุบาล ถึงระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 6 ของโรงเรียน
ทุกโรงเรียนในเขตตําบลบางขันหมาก  ตามที่ระเบียบกําหนด อ้าง
อิงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2 / ว
 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจาย รองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ตามรายละเอียดดังนี้  
 นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน  267 คน  แยกเปน
1. โรงเรียนวัดอัมพวัน  จํานวนนักเรียน     85  คน
2. โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต จํานวนนักเรียน     31   คน
3. โรงเรียนวัดสิงหทอง จํานวนนักเรียน     44   คน
4. โรงเรียนวัดทองแทงนิสยาราม  จํานวนนักเรียน  49 คน
5. โรงเรียนวัดหนองแก้ว จํานวนนักเรียน     58   คน 
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 3.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา สาธารณสุข กีฬาและการสังคมสงเคราะห หน้าที่ 66
  ข้อ 1  )
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 923,840 บาท

งบบุคลากร รวม 194,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 194,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 194,640 บาท

ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 194,640  
  บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พนักงาน
สวนตําบล ได้แก นักวิชาการสาธารณสุข 
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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งบดําเนินงาน รวม 404,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอท้องถิ่น 
จํานวน        30,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงาน และ
ประเมินความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานสวนตําบล ผู้ขอรับการประเมิน คาเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล  เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และเปนคาตอบแทนอื่นๆ
ที่สามารถเบิกจายได้ตามประเภทรายจายนี้
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

ค่าใช้สอย รวม 224,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 96,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 96,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการ ให้กระทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  การจ้างเหมาทําเอกสาร หรือการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เปน
กิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2 / ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน และ
การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  หน้าที่ 86  ข้อ 5  )
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คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนา  จํานวน 
   30,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ของพนักงานสวน
ตําบล หรือพนักงานจ้าง
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.1 แนวทางการพัฒนา บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ 82  ข้อ 1  )

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดทําโครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 36,000 บาท

คาใช้จายในการจัดทําโครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้ง
จายไว้    36,000   บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการฉีดวัคซีนปองโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตตําบลบางขันหมาก  อัตราตัวละ 30 บาท ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4941 ลงวันที่ 1
 กันยายน 2559
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
        ( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ 3.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา สาธารณสุข กีฬาและการสังคมสงเคราะห หน้าที่ 67
  ข้อ 4  )
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คาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ใน
การกําจัด
และคัดแยกขยะอยางยั่งยืน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม “ชุมชนสะอาด
ปราศจากมลพิษ”

จํานวน 30,000 บาท

คาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชน ในการกําจัดและคัดแยกขยะอยางยั่งยืน เพื่อลดปัญหาสิ่ง
แวดล้อม “ชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ” ตั้งจายไว้   30,000  
บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายเพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทํา
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ในการกําจัดและคัด
แยกขยะอยางยั่งยืน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม “ชุมชนสะอาด
ปราศจากมลพิษ”  / ตั้งไว้ 30,000  บาท เพื่อจายเปนคาใช้จาย
ในการจัดทําโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ในการ
กําจัดและคัดแยกขยะอยางยั่งยืน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม “
ชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ” เพื่อจายเปนคาใช้จาย ดังนี้
1. คาปายโครงการ ปายประชาสัมพันธ รณรงค ในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง ตลอดจนปายตาง ๆ ทีเกี่ยวข้อง 
2. คาแผนพับประชาสัมพันธ เชิญชวนให้ประชาชนคัดแยกขยะที่
ต้นทาง
3. คาจ้างเหมาบริการจัดทําสปอรตโฆษณา รณรงค ประชา
สัมพันธ 
 4. คาวัสดุ ครุภัณฑที่เกี่ยวข้อง 
 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
        ( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ข้อ 4.1 แนวทางการ
พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการปรบปรุงภูมิทัศนให้สวย
งาม หน้าที่ 78  ข้อ 2  )
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  ตั้งจายไว้     5,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้างโดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผาน
ทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4941 ลง
วันที่ 1 กันยายน 2559
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

คาใช้จายในการสํารวจจํานวนสุนัขและแมว จํานวน 7,200 บาท

คาใช้จายในการสํารวจจํานวนสุนัขและแมว ตั้งจายไว้    7,200  
บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการสํารวจจํานวนสุนัข  และแมวในเขต
ตําบลบางขันหมาก อัตราตัวละ 6 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4941 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
     ( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ 3.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา สาธารณสุข กีฬาและการสังคมสงเคราะห หน้าที่ 67
  ข้อ 4  )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ตั้งจายไว้   20,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ตางๆ เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพริ้นเตอร เครื่องพนยา เครื่องพนหมอก
ควัน ฯลฯ และ เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสร้างตางๆ
เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 2  )

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งจายไว้   150,000
 บาท
 เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ตาง ๆ เชน น้ํายาตาง ๆ
 วัคซีน  หลอดฉีดยา สารเคมีสําหรับตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน สําหรับกําจัดลูก
น้ํา ยุง รวมทั้งสารกําจัดแมลงและพาหะนําโรคอื่น ๆ  ฯลฯ  
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว  ข้อ 3.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา สาธารณสุข กีฬาและการสังคมสงเคราะห  หน้าที่ 67
  ข้อ 4  )

งบลงทุน รวม 85,000 บาท

วันที่พิมพ : 18/9/2563  14:15:54 หน้า : 88/146



ค่าครุภัณฑ์ รวม 85,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนยา แบบ ULV จํานวน 85,000 บาท

คาเครื่องพนยา แบบ ULV จํานวน 1 เครื่อง  ตั้งจายไว้    85,000
  บาท
เพื่อจายเปนคาพนยา แบบ ULV จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 85,000 บาท (ไมปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณเดือนธันวาคม 2562 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่น ) ( เพื่อใช้ในงานปองกันและระงับการแพรระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ) มีคุณลักษณะเบื้องต้น ดังนี้
1. เปนเครื่องพนสารเคมีชนิดละอองฝอย ( Ultra Volume ULV) 
ชนิดสะพายหลัง ทํางานด้วยเครื่องยนตเบนซิน 2 หรือ 4 จังหวะ
2. ระบบสตารทเครื่องยนต เปนแบบแมนนวล แบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือแมเหล็กไฟฟา
3. สามารถปรับควบคุมอัตราการไหล มีอัตราการไหลของสารเคมี
4.ขนาดของเม็ดละอองสารเคมี ที่เครื่องพนผลิตได้ ไมเกิน 30
 ไมครอน ( วัดที่อัตราการไหลไมน้อยกวา 2 ลิตรตอชั่วโมง วัดที่
ระยะ 3 เมตร จากหัวพน )
5. ถังบรรจุสารเคมี ทําด้วยวัสดุคงทน ตอการกัดกรอนของสาร
เคมี หรือตัวทําละลายอื่น  ความจุไมน้อยกวา 2 ลิตร แตไมเกิน 5
 ลิตร 
6. ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง ทําด้วยวัสดุคงทน ตอการกัดกรอนของ
สารเคมี หรือตัวทําละลายอื่น ความจุไมน้อยกวา 0.9 ลิตร
7. หัวพนควบคุมอัตราการไหลของน้ํายาเคมี ติดตั้งอยูภาย
นอก เปลี่ยนได้สะดวก
8. น้ําหนักดเครื่องเปลา ( ไมรวมน้ํายาเคมี และนํามันเชื้อ
เพลิง ) ไมเกิน 14 กิโลกรัม
9. พร้อมเครื่องมือประจําเครื่องและคูมือการใช้ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานสาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 91
  ข้อ 9  )
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ในเขตตําบลบางขันหมาก จํานวน 240,000 บาท

อุดหนุนเงินให้ คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 – 12 ของตําบล
บางขันหมาก ตั้งจายไว้  240,000 บาท
 เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการสาธารณสุขตามพระราช
ดําริ ของคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 – 12 ของตําบลบางขัน
หมาก หมูบ้านละ 20,000 บาท หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560  
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยวข้อ 3.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา สาธารณสุข กีฬาและการสังคมสงเคราะห  หน้าที่ 69,70
  ข้อ 14,15  )

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,066,580 บาท

งบบุคลากร รวม 1,412,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,412,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 912,120 บาท

ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน    912,120
 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พนักงาน
สวนตําบล ได้แกผู้อํานวยการกองชาง และนายชางโยธา 
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนตําบล  จํานวน  24,000
 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานสวนตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง นักบริหารงานชาง จํานวน  42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานชาง (ผู้อํานวย
การ กองชาง )ตั้งจายจากเงินรายได้ ตามอัตรา ดังนี้
- เงินประจําตําแหนง นักบริหารงานชาง อัตราเดือนละ 3,500
 บาท
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 386,160 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง รวม  386,160 บาท
1 คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  170,160 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาและผู้ชวยชางโยธา 
ตั้งจายจากเงินรายได้
2 คาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  216,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง  รวม   48,000 บาท
1 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  24,000  บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และผู้ชวย
ชางโยธา
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
2 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  24,000
 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป 
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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งบดําเนินงาน รวม 1,633,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 278,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอท้องถิ่น 
จํานวน      200,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงาน และ
ประเมินความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานสวนตําบลผู้ขอรับการประเมิน คาเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล  เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และเปนคาตอบแทนอื่นๆ
ที่สามารถเบิกจายได้ ตามประเภทรายจายนี้
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 
30,000 บาท
 เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการซึ่งเปน
งานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลา
ราชการได้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2 / ว 2409 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2559  
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

ประเภทคาเชาบ้าน จํานวน   48,000  บาท
 เพื่อจายเปนเงินคาเชาบ้าน หรือคาเชาซื้อบ้าน ของพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิก จายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
 / ว2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562   
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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ค่าใช้สอย รวม 775,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 550,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน  550,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการ ให้กระทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ, การจ้าง
เหมาทําเอกสาร หรือการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เปนกิจการในอํานาจ
หน้าที่ ขององคการบริหารสวนตําบลตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
  เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจายคา
จ้างเหมาบริการ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  หน้าที่ 86  ข้อ 5  )

คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนา จํานวน 
50,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ของ พนักงานสวน
ตําบล หรือพนักงานจ้าง
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.1 แนวทางการพัฒนา บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ 82  ข้อ 1  )

วันที่พิมพ : 18/9/2563  14:15:54 หน้า : 95/146



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรตั้งจายไว้     25,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้างโดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบินและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4462 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

คาใช้จายในการตรวจสอบและรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายในการตรวจสอบและรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน ตั้ง
จายไว้  50,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในตรวจสอบ และรังวัดที่สาธารณะในเขต
องคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล  หน้าที่ 86  ข้อ 6  )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งจายไว้   100,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ เชน รถ
ยนต รถจักรยานยนต เครื่องพิมพดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพริ้นเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องตัดหญ้า เครื่อง
ถายเอกสารฯลฯ และ เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสร้าง
ตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้
ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83  ข้อ 2  )

ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งจายไว้    20,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม ตรายาง แผงกั้นห้อง สิ่งพิมพที่ได้
จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ (หนังสือพิมพ หนังสือ เอกสาร วาร
สารฯลฯ) แบบพิมพ หมึกพิมพ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งจายไว้    100,000 บาท
  เพื่อจายเปนคาสิ่งของ วัสดุไฟฟา และวิทยุตาง ๆ
 เชน ฟิวส หลอดไฟฟา สวิตซไฟฟา สายไฟฟา โคมไฟฟา ฯลฯ 
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )

วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

ประเภทวัสดุกอสร้าง ตั้งจายไว้    300,000 บาท
  เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ที่ใช้ในการกอสร้าง และ
ซอมแซมตาง ๆ เชน ยางมะตอย  ไม้ตาง ๆ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต หิน ทราย ตะปู ฯลฯ 
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งจายไว้    30,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ และขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ สําหรับรถเครน กระเช้าไฟฟา รถยนต
รถจักรยานยนต และยานพาหนะอื่นๆที่ใช้ในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งจายไว้     80,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ก๊าซหุง
ต้ม ถาน น้ํามันก๊าด ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ หรือสําหรับใช้ใน
งานตางๆที่เปนกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายไว้      20,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป กระดาษตอเนื่องฯลฯ สําหรับใช้ใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งจายไว้   30,000 บาท
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ สําหรับปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเปนวัสดุ
ที่ ไมเข้าลักษณะ และประเภทที่กําหนดไว้ข้างต้น เชน ค้อน เปน
ต้น 
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )

งบลงทุน รวม 21,300 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

คาเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน  1  เครื่อง  ตั้งจายไว้    17,000  บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานัก
งาน ราคา เครื่องละ 17,000 บาท ตามคุณลักษณะพื้นฐาน และ
ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 3 MB 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 90  ข้อ 2  )
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)    จํานวน      4,300  บาท 
เพื่อจายเปนคา เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท ตามคุณลักษณะ
พื้นฐาน และราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
– มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 20 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 10 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  หมวดคาครุภัณฑ หน้าที่ 90  ข้อ 2  )
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งานไฟฟ้าถนน รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างออกแบบงานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 200,000 บาท

คาจ้างออกแบบ จํานวน   200,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาจ้างสํารวจออกแบบ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
  เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจายคา
จ้างเหมาบริการ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 86  ข้อ 5  )
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งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง  ตั้งจาย
ไว้    200,000 บาท
  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการบํารุงซอมแซม ที่ดิน และสิ่งกอ
สร้าง ตาง ๆที่เปนสาธารณประโยชน เชน ถนน คู คลอง ซึ่งคา
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างเพื่อให้สามารถใช้จาย
ได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
 ข้อ 2  )

วันที่พิมพ : 18/9/2563  14:15:54 หน้า : 104/146



งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,946,880 บาท
งบบุคลากร รวม 806,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 806,880 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 758,880 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง รวม  758,880 บาท
1.   คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  326,880 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
ตั้งจายจากเงินรายได้
2.   คาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  432,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  48,000 
บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป 
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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งบดําเนินงาน รวม 890,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 65,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอท้อง
ถิ่น  จํานวน  65,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงาน และ
ประเมินความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญผลงานทาง
วิชาการ ของพนักงานสวนตําบลผู้ขอรับการประเมิน คาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล  เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป และเปนคาตอบแทนอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตามประเภท
รายจายนี้
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 
10,000 บาท
 เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไปที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการซึ่งเปน
งานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลา
ราชการได้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2 / ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 300,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการ ให้กระทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  การจ้างเหมาทําเอกสาร เวปไซค หรือการจ้างเหมาอื่นๆ ที่
เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน และ
การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับ
สนุน การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  หน้าที่ 86  ข้อ 5  )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน   ตั้งจายไว้   150,000
   บาท
 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ เชน รถ
ยนต รถจักรยานยนต เครื่องพิมพดีด  เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพริ้นเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องตัดหญ้า เครื่อง
ถายเอกสารฯลฯ และ เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสร้าง
ตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้
ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 78  ข้อ 2  )

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งจายไว้    50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียนฯลฯ สําหรับรถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต
และยานพาหนะอื่นๆที่ใช้ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 175,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   ตั้งจายไว้    175,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ก๊าซหุง
ต้ม ถาน น้ํามันก๊าด ฯลฯ สําหรับยานพาหนะหรือสําหรับใช้ใน
งานตางๆที่เปนกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งจายไว้      40,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาเครื่องแตงกายสําหรับปฏิบัติ
หน้าที่  เชน รองเท้า  ถุงมือ หมวก เสื้อ กางเกง ฯลฯ 
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งจายไว้   100,000 บาท
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ สําหรับปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเปนวัสดุ
ที่ ไมเข้าลักษณะ และประเภท ที่กําหนดไว้ข้างต้น เชน ถัง
ขยะ เปนต้น 
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )
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งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลเมืองลพบุรี จํานวน 250,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลเมืองลพบุรี  ตั้งจายไว้      250,000 บาท
 เพื่อเปนเงินอดหนุนเทศบาลเมืองลพบุรี สนับสนุนโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย   
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ 4.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริม การกําจัดขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ หน้าที่ 80  ข้อ 1  )
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 77,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 77,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 77,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมกลุมอาชีพตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายในการฝึกอบรมกลุมอาชีพตาง ๆ ตั้งจายไว้  50,000
 บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ ให้แกกลุมอาชีพ
ตางๆ   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
 / ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ข้อ 2.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนกลุม
อาชีพ หน้าที่ 64  ข้อ 1  )
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โครงการการจัดทําเวทีประชาคม จํานวน 12,000 บาท

คาใช้จายในการจัดทําเวทีประชาคม  จํานวน  12,000 บาท
  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนาให้
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่แกตัวแทนประชาคมที่เปนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้างขององคการบริหารสวนตําบล ตลอดจน
การจัดทําเวทีประชาคม ในเรื่องยาเสพติด เศรษฐกิจชุมชน การ
ระดมความคิดในการพัฒนาตําบล จัดทําแผนชุมชนในระดับ
ทุก เชน ประชาคมตําบล ประชาคมหมูบ้าน ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ 3.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการแก้ไขปัญหาสังคม
และความเดือดร้อนของประชาชน  หน้าที่ 75  ข้อ 1  )

โครงการยกยองเชิดชูเกียรติปราชญชาวบ้านตําบลบางขันหมาก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการประกาศเกียรติคุณ
ปราชญชาวบ้านตําบลบางขันหมาก
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ  3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริม ทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงาม หน้าที่ 73 ข้อ 10  )
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โครงการยกยองผู้ทําคุณประโยชนแกชุมชนดีเดน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการยกยองเชิดชูเกียรติผู้
ทําคุณประโยชนตอชุมชน  
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ  3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริม ทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงาม หน้าที่ 73 ข้อ 10  )
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 498,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญตาง ๆ จํานวน 60,000 บาท

คาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญตาง ๆ จํานวน   60,000 บาท
  เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดงานตาง ๆ เชน การจัดงานของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน งานเปิดอาคารที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล หรืองานในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันผู้สูงอายุ
แหงชาติ วันครอบครัว หรือวันสําคัญทางศาสนา งาน
ประเพณี ตาง ๆ ของตําบล  วันสําคัญของทางราชการ เชนวัน
ปิยะมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเข้าพรรษา เปน
ต้น  หรือเพื่อเปนคาใช้จายในพิธีทางศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม การจัดงานนิทรรศการ การประกวด แขงขัน การสนับ
สนุนการจัดงานประเพณี งานวันท้องถิ่นไทย และงานพิธีการ
อื่นๆ  
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงาม  หน้าที่ 72  ข้อ 3  )
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คาใช้จายในการจัดทําโครงการ อนุรักษ สืบสาน และเผยแพร
วัฒนธรรม
ไทยรามัญ  สงเสริมงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ

จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายในการจัดทําโครงการ อนุรักษ สืบสาน และเผยแพร
วัฒนธรรมไทยรามัญ  สงเสริมงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ ประจําปี 2563   จํานวน    20,000   บาท 
  เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการ อนุรักษ สืบสาน และ
เผยแพรวัฒนธรรมไทยรามัญ  สงเสริมงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ ประจําปี 2564 ขององคการบริหารสวนตําบล เชน คา
วัสดุ อุปกรณ ประกอบขบวนแหทางวัฒนธรรม คายานพาหนะขน
ย้ายคนและวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายที่จําเปนอื่น ๆ   
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงาม หน้าที่ 72  ข้อ 5  )
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งบเงินอุดหนุน รวม 418,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 418,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช จํานวน 28,000 บาท

โครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช  ตั้งจายไว้ 
28,000 บาท
 เพื่อสนับสนุนการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ
มหาราช จังหวัดลพบุรี ประจําปี 2564 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563  
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว  ข้อ 3.6 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการทอง
เที่ยว หน้าที่ 77  ข้อ 1  )
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เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ จํานวน 100,000 บาท

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ  ตั้งจาย
ไว้   100,000บาท
  เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเพื่อธํารงรักษาขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของประชาชนในการจัดงานแลก
เปลี่ยนทางวัฒนธรรม ของชาติพันธุตาง ๆ ในเขตจังหวัด
ลพบุรี เชน ไทยรามัญ ไทยเบิ้ง ไทยพวน เปนต้น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 4750 ลงวัน
ที่ 14 สิงหาคม 2563 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563  
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงาม หน้าที่ 72  ข้อ 7  )
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โครงการสงเสริมการอนุรักษประเพณีไทยวันสงกรานต จํานวน 70,000 บาท

โครงการสงเสริมการอนุรักษประเพณีไทยวันสงกรานต ตั้งจาย
ไว้   70,000 บาท
  เพื่อเปนคาใช้จายในการสนับสนุนกิจกรรมในการธํารง
รักษา  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยวัน
สงกรานต ของชุมชน ในเขตตําบลบางขันหมาก ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 4750 ลงวัน
ที่ 14 สิงหาคม 2563 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563  
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงาม หน้าที่ 71  ข้อ 1  )

โครงการสืบทอดภูมิปัญญารํามอญ จํานวน 20,000 บาท

โครงการสืบทอดภูมิปัญญารํามอญ  ตั้งจายไว้ 20,000  บาท
  เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเพื่อธํารงรักษาขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของประชาชนในการสืบทอด
ภูมิปัญญาการรํามอญ ซึ่งเปนวัฒนธรรมสําคัญของไทยรามัญ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563  
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงาม  หน้าที่ 73  ข้อ 9  )
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โครงการสืบทอดภูมิปัญญาอนุรักษดนตรีกลองยาว จํานวน 20,000 บาท

โครงการสืบทอดภูมิปัญญาอนุรักษดนตรีกลองยาว ตั้งจาย
ไว้   20,000 บาท
  เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเพื่อธํารงรักษาขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของประชาชนในการจัดทํา
โครงการสืบทอดภูมิปัญญา ดนตรีกลองยาว หมูที่ 11 ตําบลบาง
ขันหมาก อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563  
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงาม  หน้าที่ 73  ข้อ 9  )
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โครงการสืบทอดและอนุรักษภูมิปัญญาภาษามอญ จํานวน 30,000 บาท

โครงการสืบทอดและอนุรักษภูมิปัญญาภาษามอญ ตั้งจาย
ไว้       30,000 บาท
  เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเพื่อธํารงรักษาขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของประชาชน ในการจัดทํา
โครงการสืบทอดภูมิปัญญา ภาษา และวัฒนธรรมไทยรามัญ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ซักซ้อม แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563  
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงาม หน้าที่ 73  ข้อ 8  )

โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ จํานวน 100,000 บาท

โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ  ตั้งจายไว้   100,000 บาท
  เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเพื่อธํารงรักษาขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของประชาชน ในงานสืบสาน
ประเพณีไทยรามัญ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2 / ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ซักซ้อมแนว
ทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563  
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงาม  หน้าที่ 71  ข้อ 2  )

วันที่พิมพ : 18/9/2563  14:15:54 หน้า : 120/146



โครงการอนุรักษประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ จํานวน 50,000 บาท

โครงการอนุรักษประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ ตั้งจายไว้    50,000 
  บาท 
  เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเพื่อธํารงรักษาขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของประชาชน ในงานลอยผ้าป่า
ทางเรือ ตําบลบางขันหมาก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563  
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงาม  หน้าที่ 72  ข้อ 6  )
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 50,000
 บาท
  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด ของตําบลบางขันหมาก หรือการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน
ภายในตําบลบางขันหมาก ตลอดจนการสงนักกีฬาไปรวมการแขง
ขันซึ่งสวนราชการหรือภาคเอกชนจัดให้มีขึ้น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 3.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา สาธารณสุข กีฬาและการสังคมสงเคราะห หน้าที่ 67
  ข้อ 3  )
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการปองกันและกําจัดศัตรูพืช จํานวน 30,000 บาท

คาใช้จายโครงการปองกันและกําจัดศัตรูพืช ตั้งจายไว้   30,000  
บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
ศัตรูข้าว เชน เพลี้ยกระโดด  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ข้อ 2.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการ
กสิกรรม หน้าที่ 65  ข้อ 3  )

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุการเกษตร จํานวน   50,000 บาท
  เพื่อจายเปนคาปุย เมล็ดพันธุ ยาปราบศัตรูพืช เพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ข้อ 2.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการ
กสิกรรม หน้าที่ 65  ข้อ 2  )
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการ ให้กระทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  การขุดลอกคลอง  กําจัดผักตบชวาวัชพืชหรือการจ้างเหมา
อื่นๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชน และการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการ ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ 4.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการปรับปรุง
ภูมิทัศนให้สวยงาม หน้าที่ 78  ข้อ 1  )
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายโครงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตั้งจายไว้   20,000  
บาท
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการดูแลรักษาสิ่งแวด
ล้อม การปลูกหญ้าแฝกคลุมดิน และคาใช้จายใน
การ ปลูก ดูแล บํารุงรักษาซอมแซมต้นไม้ เชน  รดน้ํา พรวน
ดิน ใสปุย รวมทั้งการปลูกเสริม หรือปลูกใหม  ตลอดจนการคัด
แยกขยะที่ต้นทาง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่มท
 0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 4.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิ
ทัศนให้สวยงาม  หน้าที่ 78  ข้อ 2  )
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 4,073,320 บาท

งบบุคลากร รวม 709,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 709,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 426,480 บาท

ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 426,480
 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พนักงาน
สวนตําบล  ได้แกเจ้าพนักงานประปา
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 271,440 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง  รวม    271,440  บาท
1 คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  163,440 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง
พนักงานผลิตน้ําประปา
ตั้งจายจากเงินรายได้
2 คาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน   108,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  12,000 
บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป 
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

งบดําเนินงาน รวม 3,135,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอท้องถิ่น 
จํานวน    60,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงาน และ
ประเมินความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานสวนตําบลผู้ขอรับการประเมิน คาเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล  เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และเปนคาตอบแทนอื่นๆ
ที่สามารถเบิกจายได้ตามประเภทรายจายนี้
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 
30,000 บาท
 เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไปที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการซึ่งเปน
งานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลา
ราชการได้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2 / ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน    30,000  บาท
 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิได้รับการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาด
 ไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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ค่าใช้สอย รวม 735,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 600,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน  600,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการ ให้กระทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ, การจ้าง
เหมาทําเอกสาร เวปไซค หรือการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เปนกิจการใน
อํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
  เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจายคา
จ้างเหมาบริการ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับ
สนุน การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  หน้าที่ 86  ข้อ 5  )

คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนา  จํานวน 
   20,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ของ พนักงานสวน
ตําบล หรือพนักงานจ้าง
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.1 แนวทางการพัฒนา บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ 82  ข้อ 1  )
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  ตั้งจายไว้     15,000  บาท
  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้างโดยจายเปนคาเบี้ย เลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4462 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561
              ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล หน้าที่ 85  ข้อ 2  )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งจายไว้  100,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ เชน รถ
ยนต รถจักรยานยนต เครื่องพิมพดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพริ้นเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องตัดหญ้า เครื่อง
ถายเอกสารฯลฯ และ เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสร้าง
ตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้
ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83  ข้อ 2  )

ค่าวัสดุ รวม 1,110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งจายไว้    50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม ตรายาง แผงกั้นห้อง สิ่งพิมพที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ (หนังสือพิมพ หนังสือ เอกสาร วารสารฯ
ลฯ) แบบพิมพ หมึกพิมพ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
 ข้อ 1  )

วันที่พิมพ : 18/9/2563  14:15:54 หน้า : 131/146



วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งจายไว้     10,000 บาท
  เพื่อจายเปนคาสิ่งของ วัสดุไฟฟา และวิทยุตาง ๆ
 เชน ฟิวส หลอดไฟฟา สวิตซไฟฟา สายไฟฟา โคมไฟฟา ฯลฯ 
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
 ข้อ 1  )

วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

ประเภทวัสดุกอสร้าง ตั้งจายไว้   300,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอน้ําและอุปกรณประปาตางๆ มาตรวัด
น้ํา เพื่อติดตั้ง หรือซอมแซมประปาที่ชํารุด และย้ายมาตรวัด
น้ํา  และติดนอกอาคาร เชน ทอพีวีซี ประตูน้ํา ยูโบลท ข้องอ ข้อ
ตอลดเหลี่ยม วัสดุ อุปกรณสําหรับซอมครุภัณฑ ฯลฯ ตลอดจน
เปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ตางๆในการบูรณะซอมแซม
สิ่งกอสร้างตางๆ เชน ปูนซีเมนต ทราย ทรายกรอง  หิน
กรอง ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้
ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 63  ข้อ 1  )
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งจายไว้      30,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบีก๊าซหุง
ต้ม ถาน น้ํามันก๊าดฯลฯ สําหรับ ยานพาหนะ หรือสําหรับใช้ใน
งานตางๆ ที่เปนกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
 ข้อ 1  )

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 700,000 บาท

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้งจายไว้  700,000
 บาท
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสารส้ม คลอรีน เคมีภัณฑตางๆ ที่ชวยใน
การปรับปรุงคุณภาพน้ําซึ่งใช้ในการผลิตน้ําประปา ฯลฯ  
  ตั้งจายจากเงินรายได้ 
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครง
สร้างพื้นฐาน ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตร หน้าที่ 63  ข้อ 2  )
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายไว้        20,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป กระดาษตอเนื่องฯลฯ สําหรับใช้ใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
 ข้อ 1  )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,170,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 1,170,000 บาท

คาไฟฟา ตั้งจายไว้   1,170,000  บาท
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาของระบบประปา ในความรับผิดชอบ
ดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน  หน้าที่ 83
  ข้อ 1  )
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งบลงทุน รวม 228,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 228,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปั๊มจายคลอรีน จํานวน 32,000 บาท

เครื่องปั๊มจายคลอรีน  จํานวน 4 เครื่อง  ตั้งจายไว้  32,000 บาท
 เพื่อจายเปนเครื่องปั๊มจายคลอรีน  จํานวน 4 เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ 8,000 บาท ( ไมปรากฏราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2562 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้อง
ถิ่น ) คุณลักษณะพื้นฐาน
   - ปั๊มเคมี,ปั๊มคลอรีน 0.15-15.2 ลิตร/ชั่วโมง แรง
ดัน 15 Psi (1 Bar)
     (1.) Model P+093-748NI แบ
รนด LMI  ROYTRONIC. USA.
     (2.) อัตราการไหล 0.04-4.0 GPH (0.15-15.2 L/H)
     (3.) ปุ่มปรับ 2 ปุ่ม ปุ่มใหญปรับ Stroke ของการฉีด ปุ่มเล็ก
ปรับ Speed ของ Stroke
     (4.) หัวฉีดมีวาลวปองกันการไหลย้อนกลับ (Check Valve)
     (5.) อุณหภูมิของของเหลวไมเกิน 45 องศา C          
     (6.) ความสูงของการดูด 1.5 เมตร
     (7.) แรงดันสูงสุด 15 Psi หรือ 1 Bar
     (8.) ใช้ไฟ 220 - 240V 0.34 A.
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการพาณิชย หมวดคา
ครุภัณฑ  หน้าที่ 93  ข้อ 20 )
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ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร มีฝาปิด จํานวน 6,000 บาท

ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร มีฝาปิด จํานวน 4 ใบ  ตั้งจาย
ไว้  6,000  บาท
 เพื่อจายเปนคาถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร มีฝาปิด จํานวน 4
 ใบ ราคาใบละ 1,500 บาท ( ไมปรากฏราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2562 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้อง
ถิ่น ) คุณลักษณะพื้นฐาน
   - ผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม 100 %
   - ทนทานตอการกัดกรอน
   - ขนาดถัง 200 ลิตร กว้าง 65 ซม.X สูง 67 ซม. ฝาถังกว้าง 13
 ซม. ทอน้ําเข้าออกขนาด 1/2"
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการพาณิชย หมวดคา
ครุภัณฑ  หน้าที่ 93  ข้อ 20 )

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี จํานวน 54,700 บาท

คารถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน ตั้งจาย
ไว้    54,700  บาท
 เพื่อจายเปนคารถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1
 คัน ราคาคันละ 54,700 บาท ( ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2562 ) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
2. กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกิน
กวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี   เปนรถจักรยานยนตตามขนาด ซี
ซี ที่กําหนด
3. ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
4. การจัดซื้อรถจักรยานยนต ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการพาณิชย หมวดคา
ครุภัณฑ  หน้าที่ 93  ข้อ 20 )
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ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องปั๊มน้ําแบบหอยโขง ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด 5 แรงม้า จํานวน 72,800 บาท

เครื่องปั๊มน้ําแบบหอยโขง ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด 5 แรง
ม้า จํานวน  4  เครื่อง  ตั้งจายไว้    72,800  บาท
 เพื่อจายเปนคาปั๊มน้ําหอยโขงชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด 5 แรง
ม้า จํานวน  4  เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,200 บาท (ไมปรากฏ
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2562 จึงขออนุมัติจัดซื้อ
ตามราคาในท้องถิ่น)
คุณลักษณะพื้นฐาน
   - สูบน้ําได้ 1,130 ลิตรตอนาที
     (1.) เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใช้มอเตอรไฟฟา
     (2.) ขนาดทอสงไมน้อยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
     (3.) สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด
     (4.) สงน้ําได้สูงไมน้อยกวา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
     (5.) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอร
ไฟฟา ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้  
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการพาณิชย หมวดคา
ครุภัณฑ  หน้าที่ 93  ข้อ 20 )
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เครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา (ซัมเมอรส) จํานวน 30,000 บาท

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา (ซัมเมอรส) จํานวน 2 เครื่อง  ตั้งจาย
ไว้  30,000  บาท
 เพื่อจายเปนเครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา (ซัมเมอรส) จํานวน 2
 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 15,000 บาท ( ไมปรากฏราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2562 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่น )
คุณลักษณะพื้นฐาน
   - เปนเครื่องสูบน้ําไฟฟาสามารถติดตั้งกับบอบาดาลขนาดเส้น
ผาศูนยกลาง 2 นิ้ว
   - ตัวเรือนสูบ ใบพัด เพลา ข้อตอทางน้ําเข้า-ออก ทําด้วยทอแส
ตนเลสมี Check Value กันน้ําไหลกลับ
   - ปริมาณน้ําที่สูบได้ไมน้อยกวา 30-70 ลิตร/นาที ที่แรงสงสูงไม
น้อยกวา 60 เมตร
   - ตัวมอเตอรเปนแบบจุมน้ํา ระบายความร้อนด้วยน้ํา ใช้กับ
ไฟฟา 1 เฟส 220 โวลท 50 Hz ขนาดไมน้อยกวา 2    
     แรงม้าพร้อมสายเคเบิล ขนาดพื้นที่หน้าตัดของลวดทองแดง
ไมน้อยกวา 2.5 ตร.มม. ยาวไมน้อยกวา 50 เมตร
   - ฝาครอบบอบาดาลทําด้วยเหล็กหนาใช้สําหรับบอ
บาดาล Dia 4-6 นิ้ว เจาะรูสําหรับร้อยสายไฟฟา
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการพาณิชย หมวดคา
ครุภัณฑ  หน้าที่ 93  ข้อ 20 )
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน จํานวน 10,900 บาท

คาเครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน    จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจาย
ไว้   10,900  บาท
 เพื่อจายเปนคาเครื่องตัดหญ้า แบบข้อออน จํานวน 1
 เครื่อง ราคา เครื่องละ 10,900 บาท 
      ( ราคามาตรฐานครุภัณฑธันวาคม 2562 ) มีคุณลักษณะดัง
ตอไปนี้
1. เปนเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบ ไมน้อยกวา 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการพาณิชย หมวดคา
ครุภัณฑ  หน้าที่ 93  ข้อ 20 )
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน 22,000 บาท

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น   ตั้งจาย
ไว้  22,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร
สั้น  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท ตาม
คุณลักษณะพื้นฐาน และราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
   - มีจํานวนหัวพิมพไมน้อยกวา 24 เข็ม
   - มีความกว้างในการพิมพไมน้อยกวา 80 คอลัมน (Column)
   - มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอ
นิ้ว ได้ไมน้อยกวา 400 ตัวอักษรตอวินาที
   - มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไม
น้อยกวา 360?360 dpi
   - มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมน้อยกวา 128 KB
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1
 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 แผนงานการพาณิชย หมวดคา
ครุภัณฑ  หน้าที่ 93  ข้อ 20 )
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,910,300 บาท

งบกลาง รวม 16,910,300 บาท
งบกลาง รวม 16,910,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 178,464 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจายไว้   178,464 บาท
 เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2543  โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 5 ของคา
จ้างชั่วคราวทั้งหมดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล  หน้าที่ 86  ข้อ 4  )

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,200 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งจายไว้   7,200 บาท
 เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2561  โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2
 ของคาจ้างชั่วคราวทั้งหมดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุดที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล  หน้าที่ 86  ข้อ 4  )
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,684,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งจายไว้ 12,684,000  บาท
 เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ซึ่งมีสิทธิจะได้รับ
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วย หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 3842ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  ซึ่งจํานวนผู้สูงอายุในเขตตําบลบางขันหมาก  มี
จํานวน  1,609   ราย 
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 3.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา สาธารณสุข กีฬาและการสังคมสงเคราะห หน้าที่ 67
  ข้อ 6  )
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,177,600 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งจายไว้  3,177,600  บาท
 เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้ซึ่งมีสิทธิจะได้รับ
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วย หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการ ของ
องคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ซึ่งจํานวนผู้พิการในเขตตําบลบางขันหมาก มีจํานวน 326
  ราย
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว
ข้อ 3.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา สาธารณสุข กีฬาและการสังคมสงเคราะห  หน้าที่ 67
  ข้อ 6  )
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ตั้งจายไว้    60,000 บาท
 เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส  ที่แพทยได้
วินิจฉัยรับรองแล้ว โดยการใช้จายงบประมาณเปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 / ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ  องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  ซึ่งผู้ป่วยเอดสของตําบลบางขันหมาก มีจํานวน 10  ราย
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ 3.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา สาธารณสุข กีฬาและการสังคมสงเคราะห หน้าที่ 65
  ข้อ 6  )

สํารองจาย จํานวน 26,100 บาท

เงินสํารองจาย ตั้งจายไว้   26,100 บาท
 เพื่อจายในกรณีไมสามารถคาดการได้ลวงหน้า ตามระเบียบกระ
ทรวงมหาด ไทยวาด้วย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 โดยงบประมาณรายจายจะ
กําหนดให้มีเงินสํารองจาย เพื่อกรณีที่จําเปนได้ตามความเหมาะ
สม และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
 / ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณ รายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งจายไว้  26,100 บาท
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล  หน้าที่ 87  ข้อ 7  )
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางขันหมาก จํานวน 150,000 บาท

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางขันหมาก ตั้งจาย
ไว้  150,000 บาท
 เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางขัน
หมาก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
 / ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ 3.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา สาธารณสุข กีฬาและการสังคมสงเคราะห หน้าที่ 67
  ข้อ 5  )

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ อบต.บางขันหมาก จํานวน 360,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ อบต.บางขันหมาก ตั้ง
จายไว้  360,000 บาท
 เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลบางขันหมาก  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0891.3/ว 1995 ลงวันที่ 23
 กรกฎาคม 2557  ประกอบ หนังสือสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ที่ สปสช.3.18.15/0316 ลงวันที่ 23
 มิถุนายน 2557
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการทอง
เที่ยว ข้อ 3.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา สาธารณสุข กีฬาและการสังคมสงเคราะห  หน้าที่ 67
  ข้อ 5  )
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 266,936 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชสวนท้องถิ่น(กบท.) ตั้ง
จายไว้   266,936  บาท
 เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)โดย คํานวณในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ไมรวม
เงินอุดหนุน ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น กรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นดวนมากที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2558
 ตั้งจายจากเงินรายได้
( ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 5
 ปี 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
เมือง การบริหาร ข้อ 5.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล  หน้าที่ 86  ข้อ 3  )
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
บางขันหมาก

150,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพพื้นที่ อบ
ต.บางขันหมาก

360,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

178,464

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,684,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

266,936

สํารองจ่าย 26,100

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,177,600

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
บางขันหมาก

150,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพพื้นที่ อบ
ต.บางขันหมาก

360,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

178,464

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,684,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

266,936

สํารองจ่าย 26,100

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,177,600

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

38,000 38,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,556,780 1,556,780
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 271,440 1,145,040 337,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000 96,000

เงินเดือนพนักงาน 426,480 912,120 194,640 1,171,200

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 4,200

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000 265,000 30,000 150,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 40,000 5,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

75,600 75,600

เงินเดือนนายก/รองนายก 443,400 443,400

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

38,000 38,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 112,800 1,318,680 3,185,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 48,000 72,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000 139,260 271,260

เงินเดือนพนักงาน 375,360 3,287,580 6,367,380

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 252,120 252,120

เงินประจําตําแหน่ง 252,000 294,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 71,600 110,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 760,000 1,315,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000 360,000 492,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 40,000 135,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ 600,000 50,000 850,000 96,000 100,000

ค่าจ้างออกแบบงานก่อ
สร้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

200,000

ค่าธรรมเนียมหรือลง
ทะเบียนในการฝึกอบรม
หรือสัมมนา

20,000 50,000 30,000 50,000

ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ 
โฆษณา ประชาสัมพันธ์

ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ โฆษ
ณํา ประชาสัมพันธ์

5,000

ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ หรือ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปองกันและกําจัดศัตรู
พืช

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000 600,000 2,796,000

ค่าจ้างออกแบบงานก่อ
สร้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

200,000

ค่าธรรมเนียมหรือลง
ทะเบียนในการฝึกอบรม
หรือสัมมนา

5,000 150,000 305,000

ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ 
โฆษณา ประชาสัมพันธ์

100,000 100,000

ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ โฆษ
ณํา ประชาสัมพันธ์

5,000

ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ หรือ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์

10,000 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000 25,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปองกันและกําจัดศัตรู
พืช

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรม/ฝึกทบทวน อป
พร.

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารและ
หรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็ก

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญต่าง ๆ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรม/ฝึกทบทวน อป
พร.

130,000 130,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารและ
หรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล

600,000 600,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็ก

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญต่าง ๆ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการ Big Cleaning 
Day ร่วมมือ ร่วมใจ 
พัฒนา
ท้องถิ่น บําเพ็ญสาธารณ
ประโยชน์

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการ ฝึกอบรมหรือ
ศึกษาดูงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
  องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบล ผู้บริหารสถาน
ศึกษาตลอดจนผู้นํา
ชุมชน ในกิจการ
  ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการ Big Cleaning 
Day ร่วมมือ ร่วมใจ 
พัฒนา
ท้องถิ่น บําเพ็ญสาธารณ
ประโยชน์

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการ ฝึกอบรมหรือ
ศึกษาดูงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
  องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบล ผู้บริหารสถาน
ศึกษาตลอดจนผู้นํา
ชุมชน ในกิจการ
  ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการ อนุรักษ์ สืบ
สาน และเผยแพร่
วัฒนธรรม
ไทยรามัญ  ส่งเสริมงาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรมของ
เด็กและเยาวชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางขันหมาก

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบ้า

36,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการทํา
งานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางขันหมาก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการ อนุรักษ์ สืบ
สาน และเผยแพร่
วัฒนธรรม
ไทยรามัญ  ส่งเสริมงาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรมของ
เด็กและเยาวชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางขันหมาก

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบ้า

36,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการทํา
งานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางขันหมาก

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ของ
บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางขันหมาก

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการพัฒนา
พฤติกรรมด้านการ
บริการ ทักษะการสื่อ
สาร  และการทํางาน
เป็นทีมองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางขันหมาก

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย 
หรือเด็กและเยาวชนใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางขันหมาก

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ของ
บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางขันหมาก

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการพัฒนา
พฤติกรรมด้านการ
บริการ ทักษะการสื่อ
สาร  และการทํางาน
เป็นทีมองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางขันหมาก

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย 
หรือเด็กและเยาวชนใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางขันหมาก

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ใน
การกําจัด
และคัดแยกขยะอย่าง
ยั่งยืน เพื่อลดปัญหาสิ่ง
แวดล้อม “ชุมชนสะอาด
ปราศจากมลพิษ”

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการองค์กรดี วิถี
พุทธ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

15,000 25,000 5,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบและรังวัดที่ดิน
สาธารณะประโยชน์

50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ใน
การกําจัด
และคัดแยกขยะอย่าง
ยั่งยืน เพื่อลดปัญหาสิ่ง
แวดล้อม “ชุมชนสะอาด
ปราศจากมลพิษ”

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการองค์กรดี วิถี
พุทธ

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

80,000 145,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบและรังวัดที่ดิน
สาธารณะประโยชน์

50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ สนับ
สนุน อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษภัยของยา
เสพติด และโรคเอดส์ 
ตลอดจนโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่ออื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
จํานวนสุนัขและแมว

7,200

ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน

โครงการการจัดทําเวที
ประชาคม

12,000

โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติปราชญ์ชาวบ้าน
ตําบลบางขันหมาก

5,000

โครงการยกย่องผู้ทําคุณ
ประโยชน์แก่ชุมชนดี
เด่น

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ สนับ
สนุน อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษภัยของยา
เสพติด และโรคเอดส์ 
ตลอดจนโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่ออื่น ๆ

6,000 6,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
จํานวนสุนัขและแมว

7,200

ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน

10,000 10,000

โครงการการจัดทําเวที
ประชาคม

12,000

โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติปราชญ์ชาวบ้าน
ตําบลบางขันหมาก

5,000

โครงการยกย่องผู้ทําคุณ
ประโยชน์แก่ชุมชนดี
เด่น

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

472,400

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 250,000 20,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 5,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000 255,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

700,000 150,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 659,200

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 50,000 20,000

วัสดุอื่น 130,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

วันที่พิมพ์ : 18/9/2563  14:16:31 หน้า : 19/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

472,400

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 120,000 590,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 22,000 152,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 145,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 110,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,000 45,000 400,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

850,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 659,200

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 600,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 180,000 250,000

วัสดุอื่น 20,000 150,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา 1,170,000 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าตู้เก็บของ ( 
จาน,ชาม,ของใช้อื่น ๆ )

6,000

เครื่องโทรศัพท์สํานัก
งาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แขวน (ระบบ Invester) 
ขนาด 18,000 บีทียู

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แขวน (ระบบ Invester) 
ขนาด 24,000 บีทียู

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แขวน (ระบบ Invester) 
ขนาด 40,000 บีทียู

125,400

เครื่องปั๊มจ่ายคลอรีน 32,000

ชั้นวางแฟมตั้ง 2 ชั้น 
(20 ช่อง)

ตู้ล็อคเกอร์ แบบ 6 ช่อง 
ชนิดมีประตูเปิดปิด

10,500

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

วันที่พิมพ์ : 18/9/2563  14:16:31 หน้า : 21/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา 250,000 1,520,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 28,000 28,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000 6,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าตู้เก็บของ ( 
จาน,ชาม,ของใช้อื่น ๆ )

6,000

เครื่องโทรศัพท์สํานัก
งาน

8,000 8,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แขวน (ระบบ Invester) 
ขนาด 18,000 บีทียู

139,200 139,200

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แขวน (ระบบ Invester) 
ขนาด 24,000 บีทียู

173,600 173,600

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แขวน (ระบบ Invester) 
ขนาด 40,000 บีทียู

125,400

เครื่องปั๊มจ่ายคลอรีน 32,000

ชั้นวางแฟมตั้ง 2 ชั้น 
(20 ช่อง)

4,000 4,000

ตู้ล็อคเกอร์ แบบ 6 ช่อง 
ชนิดมีประตูเปิดปิด

10,500

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 27,500 27,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ
ขนาด  3 ฟุต

โต๊ะหมู่บูชา

ถังน้ํา แบบพลาสติก 
ขนาดความจุ 2,000 
ลิตร

5,900

ถังพลาสติกขนาด 200 
ลิตร มีฝาปิด

6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000 17,000

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น

22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank 
Printer)

4,300 12,900

เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 1 kVA

เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 2 kVA
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ
ขนาด  3 ฟุต

15,000 15,000

โต๊ะหมู่บูชา 7,500 7,500

ถังน้ํา แบบพลาสติก 
ขนาดความจุ 2,000 
ลิตร

5,900 11,800

ถังพลาสติกขนาด 200 
ลิตร มีฝาปิด

6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000 17,000 68,000

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น

22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank 
Printer)

4,300 4,300 25,800

เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 1 kVA

5,800 5,800

เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 2 kVA

31,000 31,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ําพร้อม
อุปกรณ์

28,000

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
อ่อน

10,900

เครื่องทําน้ําเย็น แบบ
ต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก

14,600

เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น
แบบต่อท่อ ขนาด 2 
ก๊อก

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

แผงสัญญาณไฟฉุกเฉิน
พร้อมไซเรน

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปั๊มน้ําแบบหอย
โข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟา 
ขนาด 5 แรงม้า

72,800

เครื่องพ่นยา แบบ ULV 85,000

เครื่องสูบน้ําแบบจุ่มใต้
น้ํา (ซัมเมอร์ส)

30,000

ปั๊มอัตโนมัติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ําพร้อม
อุปกรณ์

28,000

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

9,500 9,500

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
อ่อน

10,900

เครื่องทําน้ําเย็น แบบ
ต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก

14,600

เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น
แบบต่อท่อ ขนาด 2 
ก๊อก

25,100 25,100

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

แผงสัญญาณไฟฉุกเฉิน
พร้อมไซเรน

30,000 30,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปั๊มน้ําแบบหอย
โข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟา 
ขนาด 5 แรงม้า

72,800

เครื่องพ่นยา แบบ ULV 85,000

เครื่องสูบน้ําแบบจุ่มใต้
น้ํา (ซัมเมอร์ส)

30,000

ปั๊มอัตโนมัติ 8,000 8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าเครื่องเล่นกลางแจ้ง
พลาสติกสําหรับเด็ก

100,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
120 ซีซี

54,700

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องเล่นดีวีดี

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

โครงการจ้างออกแบบ
การปรับปรุงและต่อเติม
อาคารสํานักงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางขันหมาก

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าเครื่องเล่นกลางแจ้ง
พลาสติกสําหรับเด็ก

100,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
120 ซีซี

54,700

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องเล่นดีวีดี 3,500 3,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

โครงการจ้างออกแบบ
การปรับปรุงและต่อเติม
อาคารสํานักงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางขันหมาก

160,000 160,000

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการต่อเติมหลังคา
คลุมบ่อทราย และห้อง
โถงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง

93,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางขันหมาก

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลเมือง
ลพบุรี

250,000

อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนอําเภอเมือง
ลพบุรี

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์

100,000

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณีไทยวัน
สงกรานต์

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการต่อเติมหลังคา
คลุมบ่อทราย และห้อง
โถงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง

93,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางขันหมาก

3,500,000 3,500,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษา 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลเมือง
ลพบุรี

250,000

อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนอําเภอเมือง
ลพบุรี

20,000 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์

100,000

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณีไทยวัน
สงกรานต์

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบทอด
ภูมิปัญญารํามอญ

20,000

โครงการสืบทอด
ภูมิปัญญาอนุรักษ์ดนตรี
กลองยาว

20,000

โครงการสืบทอดและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาภาษา
มอญ

30,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยรามัญ

100,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีลอยผ้าป่าทาง
เรือ

50,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ในเขตตําบล
บางขันหมาก

240,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช

28,000

อุดหนุนเงินโรงเรียนใน
เขตตําบลบางขันหมาก

1,108,000

รวม 16,910,300 4,073,320 150,000 548,000 77,000 5,413,460 923,840 4,908,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบทอด
ภูมิปัญญารํามอญ

20,000

โครงการสืบทอด
ภูมิปัญญาอนุรักษ์ดนตรี
กลองยาว

20,000

โครงการสืบทอดและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาภาษา
มอญ

30,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยรามัญ

100,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีลอยผ้าป่าทาง
เรือ

50,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ในเขตตําบล
บางขันหมาก

240,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช

28,000

อุดหนุนเงินโรงเรียนใน
เขตตําบลบางขันหมาก

1,108,000

รวม 1,666,260 15,422,920 50,093,600
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